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 LLISTAT DE MATERIALS VALORAT  (Pres)
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU IMPORT

 C1315020    43,406 H   RETROEXCAVADORA MITJANA                                         66,90 2.903,87

Grup  .................................. 2.903,87

A012N000     3.595,633 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 72.344,13
A0140000     6.978,345 H   MANOBRE                                                         15,95 111.304,61
A0150000     407,164 H   MANOBRE ESPECIALISTA                                            16,86 6.864,78
ADHESIUPVC  2,680 KG  ADHESIU ESPECIAL PER A PVC                                      30,69 82,25

Grup A ................................ 190.595,77

B0111000     45,844 M3  AIGUA                                                           1,15 52,72
B0312020     90,987 T   SORRA PEDRA GRANIT.P/MORTERS                                    22,43 2.040,84
B0312500     10,935 T   SORRA PEDRA GRANIT. 0-3,5 MM                                    21,93 239,80
B03D1000     1.077,419 M3  TERRA SELEC.                                                    10,82 11.657,68
B03D5000     363,696 M3  TERRA ADEQUADA                                                  6,41 2.331,29
B0512302     44,990 T   CIMENT PÒRTLAND+FILL.CALC. CEM II/B-L 32,5N,GRANEL              95,12 4.279,49
B0512401     21,766 T   CIMENT PÒRTLAND+FILL.CALC. CEM II/B-L 32,5R,SACS                107,57 2.341,39
B0532310     14.642,726 kg  CALÇ AÈRIA CL 90                                                0,10 1.464,27
B0551120     919,590 KG  EMUL.BITUM.ANIÒNICA EAR-1                                       0,38 349,44
B0641050     65,153 m3  FORMIGÓ HM-20/B/20/I,>=200KG/M3 CIMENT                          73,14 4.765,32
B0641080     25,150 M3  FORMIGÓ HM-20/P/20/I,>=200KG/M3 CIMENT                          68,29 1.717,47
B064300C     10,395 M3  FORMIGÓ HM-20/P/20/I DOSIF.>200KG/M3                            68,29 709,87
B064C26C     0,394 M3  FORMIGÓ HM-30/B/10/I +E                                         86,44 34,09
B0704200     6,070 T   MORTER M-4A (4 N/MM2) GRANEL                                    32,88 199,58
B0F1D2A1     24.843,706 UT  MAÓ CALAT,29X14X10CM,P/REVESTIR                                 0,27 6.707,80
B2RA2620     1.749,840 M3  DISPOSIC.MONODIPÒSIT,AMB BÀSCULA DE RUNA,DENS.=0,95-1,35T/M3    10,17 17.795,87
B9E151001    247,860 UT  PANOT DE PALET DE RIERA 30X30X4CM 1A QUALITAT                   10,51 2.605,01
B9H12110     165,526 T   MESCLA BITUM.CONT.CALENT D-12,GRANULAT GRANÍTIC,BETUM ASF.      59,63 9.870,33
BD5Z7CD01    105,000 UT  BASTIMENT I REIXA DELTA-80 O EQUIVALENT                         62,30 6.541,50
BDDZ51D0     480,000 u   GRAÓ P/POU REG.FERRO COLAT NOD.,200X200X200MM,1,7KG             2,85 1.368,00
BDDZ6DD0     47,000 UT  BASTIMENT CIRC.,+TAPA,FOS.DÚCTIL P/POU REG.,ABATIB+TANCA,PAS D=6 129,72 6.096,84
BDDZ6DD01    8,000 UT  BASTIMENT CIRC.,+TAPA,FOS.DÚCTIL P/POU REG.,ABATIB+TANCA,PAS D=6 152,00 1.216,00
BOMB8HR      10,000 UT  8H BOMBES ESGOTAMENT AIGÜES RES/FREAT. EXIST                    129,00 1.290,00

Grup B ................................ 85.674,60

C1105A00     219,041 H   RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR                           76,39 16.732,55
C110A0G0     246,072 H   DIPÒSIT D'AIRE COMPRIMIT DE 180M3/H                             3,28 807,12
C110U070     246,072 H   EQUIP DE MÀQUINA DE SERRA DE DIAMANT PER TALLAR                 16,19 3.983,91
C1311120     8,652 H   PALA CARREGADORA,MITJANA,SOBRE PNEUMÀTICS                       62,08 537,12
C1315010     2.764,460 h   RETROEXCAVADORA PETITA                                          46,84 129.487,28
C1315020     497,993 H   RETROEXCAVADORA MITJANA                                         66,90 33.315,75
C1335080     556,534 H   CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT,8-10T                             55,89 31.104,67
C13350A0     4,944 H   CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT,10-12T                            65,53 323,98
C133A030     257,485 H   PICÓ VIBRANT,DÚPLEX,1300 KG                                     13,46 3.465,75
C1501700     1.417,370 H   CAMIÓ TRANSPORT 7T                                              35,79 50.727,69
C1502E00     0,989 H   CAM.CISTERNA 8M3                                                47,20 46,67
C1503500     35,750 H   CAMIÓ GRUA 5T                                                   53,65 1.917,99
C1705600     44,556 H   FORMIGONERA 165L                                                1,91 85,10
C1709G00     10,547 H   ESTENEDORA GRANULAT                                             43,71 461,02
C17A20Q0     5,883 H   PLANTA DE FORMIGÓ,60M3/H                                        100,56 591,63
C2001000     100,100 H   MARTELL TRENCADOR MANUAL                                        3,87 387,39
C20010001    41,936 H   MARTELL TRENCADOR ELÈCTRIC DE 27KG                              15,10 633,23
C2005000     8,864 h   REGLE VIBRATORI                                                 5,32 47,16
CDQURB01    2,000 UT  CDQ OBRA URB PEM<250.000€                                       835,94 1.671,88
CDQURB013   1,000 UT  CDQ OBRA URB PEM<250.000€                                       339,59 339,59
CDQURB02    3,000 UT  CDQ OBRA URB PEM<250.000€                                       1.714,54 5.143,62
CDQURB03    2,000 UT  CDQ OBRA URB PEM<250.000€                                       2.984,21 5.968,42
CDQURB07    1,000 UT  CDQ OBRA URB PEM<250.000€                                       371,98 371,98
CDQURB09    1,000 UT  CDQ OBRA URB PEM<250.000€                                       1.562,49 1.562,49
COLZ45-315   2,000 UT  COLZE MASCLE FEMELLA 45º D-315                                  81,32 162,64
COLZ45-400   2,000 UT  COLZE MASCLE FEMELLA 45º D-400                                  243,08 486,16
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 LLISTAT DE MATERIALS VALORAT  (Pres)
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU IMPORT

COLZ45160    9,000 UT  COLZE 45º D.160MM A/PECES ESP.                                  9,69 87,21
COLZ45200    8,000 UT  COLZE 45º D.200MM A/PECES ESP.                                  18,95 151,60
COLZ90-200   4,000 UT  COLZE MASCLE FEMELLA 90º D-200                                  22,93 91,72
COLZ90160    9,000 UT  COLZE 90º PVC1401-1 MASCLE/FEMELLA D160MM                       9,92 89,28

Grup C ................................ 290.782,59

EPFOSA50     9,000 UT  EMBORNAL PREFABR. A/REIXA FD BENITO DELTA50 O EQUIVAL.          288,50 2.596,50
ESCLIP160-250 11,000 UT  ESCOMESA INGERT CLICK D160 PER TUB PVC250                       39,82 438,02
ESCLIP160-315 34,000 UT  ESCOMESA INGERT CLICK D160 PER TUB PVC315                       49,22 1.673,48
ESCLIP160-400 27,000 UT  ESCOMESA INGERT CLICK D160 PER TUB PVC400                       64,09 1.730,43
ESCLIP200-400 30,000 UT  ESCOMESA INGERT CLICK D200 PER TUB PVC400                       80,33 2.409,90

Grup E................................. 8.848,33

IMPPSS03     1,000 UT  IMPLANTACIÓ S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                3.344,04 3.344,04
IMPREV001    1,000 UT  IMPREVIST EN OBRA D'URBANITZACIÓ EN ZONA URBANA CONSOLIDADA     3.037,89 3.037,89
IMPREV002    3,000 UT  IMPREVIST EN OBRA D'URBANITZACIÓ EN ZONA URBANA CONSOLIDADA     2.764,28 8.292,84
IMPSS01      1,000 UT  IMPLANTACIÓ S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                525,67 525,67
IMPSS02      3,000 UT  IMPLANTACIÓ S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                1.282,75 3.848,25
IMPSS05      1,000 UT  IMPLANTACIÓ S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                946,50 946,50
IMPSS06      6,000 UT  IMPLANTACIÓ S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                481,26 2.887,56
IMPSS08      2,000 UT  IMPLANTACIÓ S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                302,56 605,12
IMPSS11      2,000 UT  IMPLANTACIÓ S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                1.703,18 3.406,36

Grup I.................................. 26.894,23

MANFF-160    73,000 UT  MANIGUET FEMELLA FEMELLA D160 UNE EN 1401-1                     9,69 707,37
MANFF-200    4,000 UT  MANIGUET FEMELLA FEMELLA D200 UNE EN 1401-1                     18,95 75,80
MANFF-250    11,000 UT  MANIGUET FEMELLA FEMELLA D250 UNE EN 1401-1                     52,67 579,37
MANIG315     14,000 UT  MANIGUET D'UNIÓ COLZE 45º D.315MM                               84,31 1.180,34
MANIG400     6,000 UT  MANIGUET D'UNIÓ COLZE 45º D.400MM                               134,89 809,34

Grup M ................................ 3.352,22

PSS01        1,000 UT  PSS OBRA URB A.I. <250.000€                                     394,25 394,25
PSS012       2,000 UT  PSS OBRA URB A.I. <250.000€                                     168,58 337,16
PSS02        5,000 UT  PSS OBRA URB A.I. <250.000€                                     962,06 4.810,30
PSS05        1,000 UT  PSS OBRA URB A.I. <250.000€                                     709,88 709,88
PSS06        4,000 UT  PSS OBRA URB A.I. <250.000€                                     360,95 1.443,80
PSS08        2,000 UT  PSS OBRA URB A.I. <250.000€                                     171,13 342,26
PSS09        1,000 UT  PSS OBRA URB A.I. <250.000€                                     360,95 360,95

Grup P................................. 8.398,60

SENYALSANEJ 2.866,500 ML  CINTA PLÀSTICA SENYALITZADORA SANEJAMENT                        0,17 487,31

Grup S................................. 487,31

TPVC160U1401 319,300 ML  TUB PVC D160MM UNE 1401-1                                       6,27 2.002,01
TPVC200U1401 95,790 ML  TUB PVC D200MM UNE 1401-1                                       9,59 918,63
TPVC250U1401 1.563,540 ML  TUB PVC D250MM UNE 1401-1                                       15,16 23.703,27
TPVC315U1401 685,980 ML  TUB PVC D315MM UNE 1401-1                                       23,58 16.175,41
TPVC400U1401 147,290 ML  TUB PVC D400MM UNE 1401-1                                       37,96 5.591,13

Grup T................................. 48.390,44

VARIS01      12,000 UT  PUBLICITAT OBRA FONS DE COHESIÓ                                 1.500,00 18.000,00
VARIS010     1,000 UT  PUBLICITAT OBRA FONS DE COHESIÓ                                 500,00 500,00
VARIS02      1,000 UT  PUBLICITAT OBRA FONS DE COHESIÓ                                 500,00 500,00
VARIS09      2,000 UT  PUBLICITAT OBRA FONS DE COHESIÓ                                 250,00 500,00

Grup V................................. 19.500,00
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 LLISTAT DE MATERIALS VALORAT  (Pres)
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU IMPORT

Resum

Ma d`obra....................................................................... 190.552,43
Materials ........................................................................ 128.820,68
Maquinaria...................................................................... 278.859,64
Altres ............................................................................. 89.675,39

TOTAL........................................................................... 685.827,95
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QUADRE DE PREUS 1
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL E01 C/ BARCELONA                                                    
SUBCAPITOL 01 ACTUACIONS PRÈVIES                                              
VARIS9       UT  PUBLICITAT OBRA FONS COHESIÓ                                    250,00

Publicitat de l'obra conforme les bases reglamentàries dels Fons Europeus de Cohesió
FEDER. Inclou:
- Subministrament i col·locació de cartell de mides reglamentàries i amb inscripcions
homologades a peu d'obra.
- Publicació informativa de l'obra en diari de tirada autonòmica a determinar per l'òrgan
intermig de gestió.
- Presa fotogràfica en format digital del transcurs de l'obra
- Presa de videos de l'execució de l'obra
- Entrega final de document fotogràfic imprès amb l'evolució de l'obra i la inspecció TV
final de la claveguera (DVD+informe imprès).

DOS-CENTS CINQUANTA  EUROS
SUBCAPITOL 02 OBRA CIVIL                                                      
AP3030       M2  ENDERROC PAVIMENT PANOT 30X30 AMB MITJANS MECÀNICS              10,67

Demolició de paviment de panots col.locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i
f ins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre ca-
mió. Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especif ica-
cions de la DT.

DEU  EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS
AFORM20      M2  ARRENCAMENT DE PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 20CM.                     21,97

Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i f ins a 2 m d'amplària, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega sobre camió.

VINT-I-UN  EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS
RMA          ME  EXCAVACIÓ MANUAL EN RASA FINS A 1,5M. DE FONDÀRIA               118,31

Excavació de rasa de fins a 1.5 m de fondària i f ins a 2 m d'amplària, en terreny de tràn-
sit, amb mitjans manuals i càrrega mecànica del material excavat. Criteri d'amidament:
m3 de volum excavat segons les especif icacions de la DT, amidat com a diferència en-
tre els perf ils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els per-
f ils teòrics assenyalats als plànols, amb les modif icacions 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 inclosos en el preu
el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar
les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions
relatives a excavacions, entibacions i voladures.

CENT DIVUIT  EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS
RFORM20      M2  REPOSICIÓ DE SOLERA DE FORMIGÓ DE 20CM.                         31,34

Reposició de base per a calçada, de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i gran-
dària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual,
amb acabat reglejat

TRENTA-UN  EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI UD RESUM PREU

SUBCAPITOL 03 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT                                         
FD5J535E     UT  CAIXA PER EMBORNAL, COL·LOCADA. GERO LLISCAT INTERIORMENT       192,11

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm o similar adient per reixa Delta-80 o equivalent,
amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins i esquer-
dejat per fora amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre
solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons
les especif icacions de la DT. No inclou marc ni reixa.

CENT NORANTA-DOS  EUROS amb ONZE CÈNTIMS
FD5Z7CD4     UT  BASTIMENT I REIXA P/EMBORNAL. DELTA-80 O EQUIV. FOSA DUCT.      76,43

Subministrament i col·locació de bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a em-
bornal,  model FD Benito Delta80 o equivalent , classe D400 segons norma UNE-EN 124
i 12-17 dm2 de superfície d'absorció, col.locat amb morter. Criteri d'amidament: Unitat
mesurada segons les especif icacions de la DT. 

SETANTA-SIS  EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS
SUBCAPITOL 04 SEGURETAT I  SALUT LABORAL                                       
PLASS6       UT  PLA DE S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                     360,95

Confecció de Pla de Seguretat i Salut laboral conforme a l'estudi o estudi bàsic de se-
guretat i salut laboral del projecte, per a una obra d'urbanització d'alt impacte (en zona
urbana consolidada) de PEM<250.000€. El Pla complirà tota la normativa vigent en ma-
tèria de prevenció de riscos laborals i també tindrà en compte la senyalització i desvia-
ments viaris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra.

TRES-CENTS SEIXANTA  EUROS amb NORANTA-CINC 
CÈNTIMS

IMPLANTSS6   UT  IMPLANTACIÓ S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                481,26
Implantació de la seguretat i salut laboral d'una d'urbanització d'alt impacte (en zona
urbana consolidada) de PEM<250.000€. per tal de complir tota la normativa vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals i també tindrà en compte la senyalització i des-
viaments viaris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra. Inclou el subministrament
de proteccions individuals, col·lectives i equipaments+formació.

QUATRE-CENTS VUITANTA-UN  EUROS amb VINT-I-SIS 
CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL X01 C/ BASSEGODA                                                    
SUBCAPITOL X011 ACTUACIONS PRÈVIES                                              
VARIS        UT  PUBLICITAT OBRA FONS COHESIÓ                                    1.500,00

Publicitat de l'obra conforme les bases reglamentàries dels Fons Europeus de Cohesió
FEDER. Inclou:
- Subministrament i col·locació de cartell de mides reglamentàries i amb inscripcions
homologades a peu d'obra.
- Publicació informativa de l'obra en diari de tirada autonòmica a determinar per l'òrgan
intermig de gestió.
- Presa fotogràfica en format digital del transcurs de l'obra
- Presa de videos de l'execució de l'obra
- Entrega final de document fotogràfic imprès amb l'evolució de l'obra i la inspecció TV
final de la claveguera (DVD+informe imprès).

MIL CINC-CENTS  EUROS
SUBCAPITOL X012 OBRA CIVIL                                                      
TALLDISC     ML  TALL AMB DISC DE PAVIMENT                                       3,27

Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, f ins a una fon-
dària de 20 cm

TRES  EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS
AASFALT      M2  ENDERROC PAVIMENT ASFÀLTIC AMB MITJANS MECÀNICS                 7,56

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i f ins a 2 m d'am-
plària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. Criteri d'ami-
dament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especif icacions de la DT.

SET  EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
AFORM20      M2  ARRENCAMENT DE PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 20CM.                     21,97

Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i f ins a 2 m d'amplària, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega sobre camió.

VINT-I-UN  EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS
ARIGOLA      ML  ENDERROC RIGOLA FORMIGÓ, MITJANS MECÀNICS. I/CÀRREGA            6,15

Demolició de rigola de formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora
i càrrega mecànica sobre camió. Criteri d'amidament: m de llargària realment enderro-
cada, segons les especif icacions de la DT. 

SIS  EUROS amb QUINZE CÈNTIMS
AEMB         UT  ENDERROC D'EMBORNAL EXISTENT DE 70X30X85CM APROX.               36,34

Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans manuals
i càrrega sobre camió. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada se-
gons les especif icacions de la DT.

TRENTA-SIS  EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
RMAQ         M3  EXCAVACIÓ A MÀQUINA EN RASA FINS A 1,5M. DE FONDÀRIA            90,53

Excavació de rasa de fins a 1.5 m de fondària i f ins a 2 m d'amplària, en terreny de tràn-
sit, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat. Criteri d'amidament:
m3 de volum excavat segons les especif icacions de la DT, amidat com a diferència en-
tre els perf ils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els per-
f ils teòrics assenyalats als plànols, amb les modif icacions 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 inclosos en el preu
el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar
les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions
relatives a excavacions, entibacions i voladures.

NORANTA  EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI UD RESUM PREU

ABOCADOR     M3  CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT ABOCADOR                             47,76

Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador espe-
cíf ic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 10 km, amb
camió de 7 t, carregat amb mitjans manuals.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 prèviament 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 esponja-
ment d'un 35%. Inclou Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb
una densitat des de 1,10 fins a 1,45 t/m3.

QUARANTA-SET  EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS
SORRA        M3  SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE SORRA A RASA                        34,62

Subministrament de terra seleccionada d'aportació.Criteri d'amidament: m3 de volum
amidat segons les especif icacions de la DT.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%.  Inclou el rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i f ins a 2
m, amb material seleccionat, en tongades de gruix més de 25 i f ins a 50 cm, utilitzant
corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM.

TRENTA-QUATRE  EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
GRAVACIM     M3  GRAVA-CIMENT PER A FARCIMENT I ESTESA                           125,63

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i f ins a 2 m, amb material adequat,
en tongades de gruix més de 25 i f ins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compac-
tar, amb compactació del 95 % PM. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons
les especif icacions de la DT. La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del
material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la cons-
trucció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

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

SUBB         M3  SUBBASE. ESTESA I COMPACTACIÓ                                   36,18

Subbase de terra-ciment elaborada a l'obra en planta, amb terra seleccionada i ciment
pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N, col.locada amb estenedora i piconatge del
material al 95% del PM. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especif ica-
cions de la DT. No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors
a les tolerables.No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. No és d'a-
bonament en aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'afegeixi per a donar
obertura al trànsit. L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assenta-
ment correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.

TRENTA-SIS  EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS
RFORM20      M2  REPOSICIÓ DE SOLERA DE FORMIGÓ DE 20CM.                         31,34

Reposició de base per a calçada, de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i gran-
dària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual,
amb acabat reglejat

TRENTA-UN  EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
RRIGOLA      ML  RIGOLA DE FORMIGÓ 30X35                                         11,76

Rigola de formigó HM-30/P/10/I+E, de consistència plàstica i grandària màxima del gra-
nulat 10 mm, de 30 cm d'amplària i de 30 a 35 cm d'alçària, acabat remolinat. Criteri d'a-
midament: m de llargària amidada segons les especif icacions de la DT. 
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ONZE  EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS
RASFALT      M2  REPOSICIÓ D'AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT                        36,19

Reposició de paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa D-12 amb
granulat granític i betum asfàltic de penetració, de 10 cm de gruix, estesa i compacta-
da manualment al 98 % de l'assaig marshall. Criteri d'amidament: m2 de superfície ami-
dada segons les especif icacions de la DT.

TRENTA-SIS  EUROS amb DINOU CÈNTIMS
SUBCAPITOL X013 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT                                         
TPVC160S     ML  SIC TUB PVC D160MM UNE EN 1401-1 SENYALITZAT                    15,66

Subministrament i col·locació de tub de sanejament de PVC de diàmetre nominal 160mm
de paret massissa, autoportant, amb unió amb junta llaviada i goma, col·locat al fons
de la rasa amb el pendent que assenyali el projecte. Criteri d'amidament: m de llargària
instal·lada, amidada segons les especif icacions de la DT, entre els eixos dels elements
o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i
els empalmaments que s'hagin efectuat. Aquest criteri inclou les despeses associades
a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada.

QUINZE  EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
TPVC315S     ML  SIC TUB PVC D315MM UNE EN 1401-1 SENYALITZAT                    33,49

Subministrament i col·locació de tub de sanejament de PVC de diàmetre nominal 315mm
de paret massissa, autoportant, amb unió amb junta llaviada i goma, col·locat al fons
de la rasa amb el pendent que assenyali el projecte. Criteri d'amidament: m de llargària
instal·lada, amidada segons les especif icacions de la DT, entre els eixos dels elements
o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i
els empalmaments que s'hagin efectuat. Aquest criteri inclou les despeses associades
a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada.

TRENTA-TRES  EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS
CLICK400160  UT  ESCOMESA INGERT CLICK D160MM PER TUB PVC400                     114,59

Subministrament i col·locació d'escomesa sistema ingert clic , marca tuyper o equiva-
lent, amb pvc une 1401-1 de diàmetre 160mm per acoplar-se a tub de de pvc de diàme-
tre 400mm. Inclou la formació del forat al tub, la connexió al tub preexistent d'escome-
sa i el segellat del conjunt.

CENT CATORZE  EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
CLICK400200  UT  ESCOMESA INGERT CLICK D200MM PER TUB PVC400                     133,36

Subministrament i col·locació d'escomesa sistema ingert clic , marca tuyper o equiva-
lent, amb pvc une 1401-1 de diàmetre 200mm per acoplar-se a tub de de pvc de diàme-
tre 400mm. Inclou la formació del forat al tub, la connexió al tub preexistent d'escome-
sa i el segellat del conjunt.

CENT TRENTA-TRES  EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS
CMF45160     UT  COLZE 45º MASCLE/ FEMELLA D160MM                                19,79

Subministrament i col·locació de maniguet d'unió mascle/femella per a colze 45º de dià-
metre 160mm de pvc une 1401-1 sobre canonada del mateix tipus.

DINOU  EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS
CMF45315     UT  COLZE MASCLE/FEMELLA 45º D-315MM                                92,50

Subministrament i col·locació de colze de 45º de pvc une 1401-1 per a diàmetre nomi-
nal 315mm., amb unió mascle-femella i junta llaviada amb goma elàstica.

NORANTA-DOS  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
COLMF90160   UT  COLZE MASCLE/FEMELLA PVC UNE EN 1401-1 90º D160MM               19,79

Subministrament i col·locació de colze 45º d'unió de pvc une 1401-1 per a diàmetre no-
minal 160mm., amb unió femella-femella i junta llaviada amb goma elàstica.

DINOU  EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS
ENLL160      UT  MANIGUET UNIÓ FEMELLA/FEMELLA D160MM UNE EN 1401-1              19,79

Subministrament i col·locació de maniguet/colze 45º d'unió de pvc une 1401-1 per a
diàmetre nominal 160mm., amb unió femella-femella i junta llaviada amb goma elàstica.

DINOU  EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS
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ENLL315      UT  MANIGUET UNIÓ FEMELLA/FEMELLA COLZE 45º D-315MM                 96,93
Subministrament i col·locació de maniguet d'unió femella/femella per a colze de 45º de
diàmetre 315mm de pvc une 1401-1 sobre canonada del mateix tipus.

NORANTA-SIS  EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS
CONPOU       UT  CONNEXIÓ A POU EXISTENT XARXA SANEJ.                            61,55

Connexió de nova xarxa de sanejament de d.200mm a pou o tub existent de sanejament
visitable.  Inclou la perforació, aplicació de cola i àrid al tub, morter al forat del pou, se-
gellat f inal i totes les despeses auxiliars.

SEIXANTA-UN  EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
FD5J535E     UT  CAIXA PER EMBORNAL, COL·LOCADA. GERO LLISCAT INTERIORMENT       192,11

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm o similar adient per reixa Delta-80 o equivalent,
amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins i esquer-
dejat per fora amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre
solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons
les especif icacions de la DT. No inclou marc ni reixa.

CENT NORANTA-DOS  EUROS amb ONZE CÈNTIMS
FD5Z7CD4     UT  BASTIMENT I REIXA P/EMBORNAL. DELTA-80 O EQUIV. FOSA DUCT.      76,43

Subministrament i col·locació de bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a em-
bornal,  model FD Benito Delta80 o equivalent , classe D400 segons norma UNE-EN 124
i 12-17 dm2 de superfície d'absorció, col.locat amb morter. Criteri d'amidament: Unitat
mesurada segons les especif icacions de la DT. 

SETANTA-SIS  EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS
PRV2.5       UT  POU D=100CM,H=2,8M,SOLERA+LLAMB.HM-20P/20/I,MAÓ CALAT 14CM,ARREB 825,90

Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2,8 m de fondària, amb solera amb llam-
bordins sobre llit de formigó HM-20P/20/I, paret de maó calat de gruix 30 cm o anells
prefabricats de formigó tipus ICA o equivalents, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:0,5:4  i graons de polietilè taronges de 200x200x200 mm. No inclou exca-
vació marc ni tapa.

VUIT-CENTS VINT-I-CINC  EUROS amb NORANTA 
CÈNTIMS

FDDZ6DD4     UT  BASTIMENT CIRC.,FOS.DÚCTIL,P/POU REG.+TAPA ABATIB+TANCAPAS D=600 145,85
Subministrament i col·locació de bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre
i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons nor-
ma UNE-EN 124, col·locat amb morter

CENT QUARANTA-CINC  EUROS amb VUITANTA-CINC 
CÈNTIMS
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SUBCAPITOL X014 SEGURETAT I  SALUT LABORAL                                       
PLASS02      UT  PLA DE S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                     962,06

Confecció de Pla de Seguretat i Salut laboral conforme a l'estudi o estudi bàsic de se-
guretat i salut laboral del projecte, per a una obra d'urbanització d'alt impacte (en zona
urbana consolidada) de PEM<250.000€. El Pla complirà tota la normativa vigent en ma-
tèria de prevenció de riscos laborals i també tindrà en compte la senyalització i desvia-
ments viaris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra.

NOU-CENTS SEIXANTA-DOS  EUROS amb SIS CÈNTIMS
IMPLANTSS11  UT  IMPLANTACIÓ S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                1.703,18

Implantació de la seguretat i salut laboral d'una d'urbanització d'alt impacte (en zona
urbana consolidada) de PEM<250.000€. per tal de complir tota la normativa vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals i també tindrà en compte la senyalització i des-
viaments viaris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra. Inclou el subministrament
de proteccions individuals, col·lectives i equipaments+formació.

MIL SET-CENTS TRES  EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS
SUBCAPITOL X015 CONTROL DE QUALITAT                                             
CDQURB2      UT  CDQ OBRA URB. PEM<250.000€                                      1.714,54

Despesa derivada del control de qualitat d'una obra d'urbanització de sanejament amb
un PEM >250.000€. Inclou inspecció TV abans de terraplenar rasa i un altra cop terra-
plenat i pavimentat. Inclou assajos bàsics dels materials de replè compactats.

MIL SET-CENTS CATORZE  EUROS amb 
CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
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CAPITOL X02 C/ CARDENAL MARGARIT                                            
SUBCAPITOL X021 ACTUACIONS PRÈVIES                                              
VARIS        UT  PUBLICITAT OBRA FONS COHESIÓ                                    1.500,00

Publicitat de l'obra conforme les bases reglamentàries dels Fons Europeus de Cohesió
FEDER. Inclou:
- Subministrament i col·locació de cartell de mides reglamentàries i amb inscripcions
homologades a peu d'obra.
- Publicació informativa de l'obra en diari de tirada autonòmica a determinar per l'òrgan
intermig de gestió.
- Presa fotogràfica en format digital del transcurs de l'obra
- Presa de videos de l'execució de l'obra
- Entrega final de document fotogràfic imprès amb l'evolució de l'obra i la inspecció TV
final de la claveguera (DVD+informe imprès).

MIL CINC-CENTS  EUROS
SUBCAPITOL X022 OBRA CIVIL                                                      
TALLDISC     ML  TALL AMB DISC DE PAVIMENT                                       3,27

Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, f ins a una fon-
dària de 20 cm

TRES  EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS
AASFALT      M2  ENDERROC PAVIMENT ASFÀLTIC AMB MITJANS MECÀNICS                 7,56

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i f ins a 2 m d'am-
plària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. Criteri d'ami-
dament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especif icacions de la DT.

SET  EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
RMAQ         M3  EXCAVACIÓ A MÀQUINA EN RASA FINS A 1,5M. DE FONDÀRIA            90,53

Excavació de rasa de fins a 1.5 m de fondària i f ins a 2 m d'amplària, en terreny de tràn-
sit, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat. Criteri d'amidament:
m3 de volum excavat segons les especif icacions de la DT, amidat com a diferència en-
tre els perf ils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els per-
f ils teòrics assenyalats als plànols, amb les modif icacions 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 inclosos en el preu
el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar
les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions
relatives a excavacions, entibacions i voladures.

NORANTA  EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
ABOCADOR     M3  CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT ABOCADOR                             47,76

Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador espe-
cíf ic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 10 km, amb
camió de 7 t, carregat amb mitjans manuals.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 prèviament 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 esponja-
ment d'un 35%. Inclou Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb
una densitat des de 1,10 fins a 1,45 t/m3.

QUARANTA-SET  EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS
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SORRA        M3  SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE SORRA A RASA                        34,62

Subministrament de terra seleccionada d'aportació.Criteri d'amidament: m3 de volum
amidat segons les especif icacions de la DT.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%.  Inclou el rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i f ins a 2
m, amb material seleccionat, en tongades de gruix més de 25 i f ins a 50 cm, utilitzant
corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM.

TRENTA-QUATRE  EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
GRAVACIM     M3  GRAVA-CIMENT PER A FARCIMENT I ESTESA                           125,63

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i f ins a 2 m, amb material adequat,
en tongades de gruix més de 25 i f ins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compac-
tar, amb compactació del 95 % PM. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons
les especif icacions de la DT. La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del
material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la cons-
trucció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

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

SUBB         M3  SUBBASE. ESTESA I COMPACTACIÓ                                   36,18

Subbase de terra-ciment elaborada a l'obra en planta, amb terra seleccionada i ciment
pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N, col.locada amb estenedora i piconatge del
material al 95% del PM. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especif ica-
cions de la DT. No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors
a les tolerables.No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. No és d'a-
bonament en aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'afegeixi per a donar
obertura al trànsit. L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assenta-
ment correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.

TRENTA-SIS  EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS
RASFALT      M2  REPOSICIÓ D'AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT                        36,19

Reposició de paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa D-12 amb
granulat granític i betum asfàltic de penetració, de 10 cm de gruix, estesa i compacta-
da manualment al 98 % de l'assaig marshall. Criteri d'amidament: m2 de superfície ami-
dada segons les especif icacions de la DT.

TRENTA-SIS  EUROS amb DINOU CÈNTIMS
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SUBCAPITOL X023 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT                                         
TPVC315S     ML  SIC TUB PVC D315MM UNE EN 1401-1 SENYALITZAT                    33,49

Subministrament i col·locació de tub de sanejament de PVC de diàmetre nominal 315mm
de paret massissa, autoportant, amb unió amb junta llaviada i goma, col·locat al fons
de la rasa amb el pendent que assenyali el projecte. Criteri d'amidament: m de llargària
instal·lada, amidada segons les especif icacions de la DT, entre els eixos dels elements
o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i
els empalmaments que s'hagin efectuat. Aquest criteri inclou les despeses associades
a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada.

TRENTA-TRES  EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS
CLICK315160  UT  ESCOMESA INGERT CLICK D160MM PER TUB PVC315                     92,14

Subministrament i col·locació d'escomesa sistema ingert clic, marca tuyper o equivalent,
amb pvc une 1401-1 de diàmetre 160mm per acoplar-se a tub de de pvc de diàmetre
315mm. Inclou la formació del forat al tub, la connexió al tub preexistent d'escomesa
i el segellat del conjunt.

NORANTA-DOS  EUROS amb CATORZE CÈNTIMS
CONPOU       UT  CONNEXIÓ A POU EXISTENT XARXA SANEJ.                            61,55

Connexió de nova xarxa de sanejament de d.200mm a pou o tub existent de sanejament
visitable.  Inclou la perforació, aplicació de cola i àrid al tub, morter al forat del pou, se-
gellat f inal i totes les despeses auxiliars.

SEIXANTA-UN  EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
ENLL315      UT  MANIGUET UNIÓ FEMELLA/FEMELLA COLZE 45º D-315MM                 96,93

Subministrament i col·locació de maniguet d'unió femella/femella per a colze de 45º de
diàmetre 315mm de pvc une 1401-1 sobre canonada del mateix tipus.

NORANTA-SIS  EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS
PRV2.5       UT  POU D=100CM,H=2,8M,SOLERA+LLAMB.HM-20P/20/I,MAÓ CALAT 14CM,ARREB 825,90

Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2,8 m de fondària, amb solera amb llam-
bordins sobre llit de formigó HM-20P/20/I, paret de maó calat de gruix 30 cm o anells
prefabricats de formigó tipus ICA o equivalents, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:0,5:4  i graons de polietilè taronges de 200x200x200 mm. No inclou exca-
vació marc ni tapa.

VUIT-CENTS VINT-I-CINC  EUROS amb NORANTA 
CÈNTIMS

FDDZ6DD4     UT  BASTIMENT CIRC.,FOS.DÚCTIL,P/POU REG.+TAPA ABATIB+TANCAPAS D=600 145,85
Subministrament i col·locació de bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre
i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons nor-
ma UNE-EN 124, col·locat amb morter

CENT QUARANTA-CINC  EUROS amb VUITANTA-CINC 
CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI UD RESUM PREU

SUBCAPITOL X024 SEGURETAT I  SALUT LABORAL                                       
PLASS12      UT  PLA DE S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                     168,58

Confecció de Pla de Seguretat i Salut laboral conforme a l'estudi o estudi bàsic de se-
guretat i salut laboral del projecte, per a una obra d'urbanització d'alt impacte (en zona
urbana consolidada) de PEM<250.000€. El Pla complirà tota la normativa vigent en ma-
tèria de prevenció de riscos laborals i també tindrà en compte la senyalització i desvia-
ments viaris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra.

CENT SEIXANTA-VUIT  EUROS amb CINQUANTA-VUIT 
CÈNTIMS

IMPLANTSS6   UT  IMPLANTACIÓ S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                481,26
Implantació de la seguretat i salut laboral d'una d'urbanització d'alt impacte (en zona
urbana consolidada) de PEM<250.000€. per tal de complir tota la normativa vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals i també tindrà en compte la senyalització i des-
viaments viaris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra. Inclou el subministrament
de proteccions individuals, col·lectives i equipaments+formació.

QUATRE-CENTS VUITANTA-UN  EUROS amb VINT-I-SIS 
CÈNTIMS

SUBCAPITOL X025 CONTROL DE QUALITAT                                             
CDQURB13     UT  CDQ OBRA URB. PEM<250.000€                                      339,59

Despesa derivada del control de qualitat d'una obra d'urbanització de sanejament amb
un PEM >250.000€. Inclou inspecció TV abans de terraplenar rasa i un altra cop terra-
plenat i pavimentat. Inclou assajos bàsics dels materials de replè compactats.

TRES-CENTS TRENTA-NOU  EUROS amb 
CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL X03 C/ CARTAGENA                                                    
SUBCAPITOL X031 ACTUACIONS PRÈVIES                                              
VARIS        UT  PUBLICITAT OBRA FONS COHESIÓ                                    1.500,00

Publicitat de l'obra conforme les bases reglamentàries dels Fons Europeus de Cohesió
FEDER. Inclou:
- Subministrament i col·locació de cartell de mides reglamentàries i amb inscripcions
homologades a peu d'obra.
- Publicació informativa de l'obra en diari de tirada autonòmica a determinar per l'òrgan
intermig de gestió.
- Presa fotogràfica en format digital del transcurs de l'obra
- Presa de videos de l'execució de l'obra
- Entrega final de document fotogràfic imprès amb l'evolució de l'obra i la inspecció TV
final de la claveguera (DVD+informe imprès).

MIL CINC-CENTS  EUROS
SUBCAPITOL X032 OBRA CIVIL                                                      
TALLDISC     ML  TALL AMB DISC DE PAVIMENT                                       3,27

Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, f ins a una fon-
dària de 20 cm

TRES  EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS
AASFALT      M2  ENDERROC PAVIMENT ASFÀLTIC AMB MITJANS MECÀNICS                 7,56

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i f ins a 2 m d'am-
plària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. Criteri d'ami-
dament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especif icacions de la DT.

SET  EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
RMAQ         M3  EXCAVACIÓ A MÀQUINA EN RASA FINS A 1,5M. DE FONDÀRIA            90,53

Excavació de rasa de fins a 1.5 m de fondària i f ins a 2 m d'amplària, en terreny de tràn-
sit, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat. Criteri d'amidament:
m3 de volum excavat segons les especif icacions de la DT, amidat com a diferència en-
tre els perf ils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els per-
f ils teòrics assenyalats als plànols, amb les modif icacions 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 inclosos en el preu
el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar
les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions
relatives a excavacions, entibacions i voladures.

NORANTA  EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
ABOCADOR     M3  CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT ABOCADOR                             47,76

Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador espe-
cíf ic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 10 km, amb
camió de 7 t, carregat amb mitjans manuals.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 prèviament 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 esponja-
ment d'un 35%. Inclou Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb
una densitat des de 1,10 fins a 1,45 t/m3.

QUARANTA-SET  EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI UD RESUM PREU

SORRA        M3  SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE SORRA A RASA                        34,62

Subministrament de terra seleccionada d'aportació.Criteri d'amidament: m3 de volum
amidat segons les especif icacions de la DT.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%.  Inclou el rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i f ins a 2
m, amb material seleccionat, en tongades de gruix més de 25 i f ins a 50 cm, utilitzant
corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM.

TRENTA-QUATRE  EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
GRAVACIM     M3  GRAVA-CIMENT PER A FARCIMENT I ESTESA                           125,63

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i f ins a 2 m, amb material adequat,
en tongades de gruix més de 25 i f ins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compac-
tar, amb compactació del 95 % PM. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons
les especif icacions de la DT. La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del
material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la cons-
trucció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

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

SUBB         M3  SUBBASE. ESTESA I COMPACTACIÓ                                   36,18

Subbase de terra-ciment elaborada a l'obra en planta, amb terra seleccionada i ciment
pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N, col.locada amb estenedora i piconatge del
material al 95% del PM. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especif ica-
cions de la DT. No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors
a les tolerables.No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. No és d'a-
bonament en aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'afegeixi per a donar
obertura al trànsit. L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assenta-
ment correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.

TRENTA-SIS  EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS
RASFALT      M2  REPOSICIÓ D'AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT                        36,19

Reposició de paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa D-12 amb
granulat granític i betum asfàltic de penetració, de 10 cm de gruix, estesa i compacta-
da manualment al 98 % de l'assaig marshall. Criteri d'amidament: m2 de superfície ami-
dada segons les especif icacions de la DT.

TRENTA-SIS  EUROS amb DINOU CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI UD RESUM PREU

SUBCAPITOL X033 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT                                         
BOMB8H       UT  8H BOMBES ESGOTAMENT AIGÜES RES./FREAT. EXISTENTS               129,00

8 hores de treballs de bombes d'esgotament d'aigües residuals o freàtiques existent.
Inclou camions cuba, transports i materials auxiliars.

CENT VINT-I-NOU  EUROS
TPVC315S     ML  SIC TUB PVC D315MM UNE EN 1401-1 SENYALITZAT                    33,49

Subministrament i col·locació de tub de sanejament de PVC de diàmetre nominal 315mm
de paret massissa, autoportant, amb unió amb junta llaviada i goma, col·locat al fons
de la rasa amb el pendent que assenyali el projecte. Criteri d'amidament: m de llargària
instal·lada, amidada segons les especif icacions de la DT, entre els eixos dels elements
o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i
els empalmaments que s'hagin efectuat. Aquest criteri inclou les despeses associades
a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada.

TRENTA-TRES  EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS
PRV2.5       UT  POU D=100CM,H=2,8M,SOLERA+LLAMB.HM-20P/20/I,MAÓ CALAT 14CM,ARREB 825,90

Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2,8 m de fondària, amb solera amb llam-
bordins sobre llit de formigó HM-20P/20/I, paret de maó calat de gruix 30 cm o anells
prefabricats de formigó tipus ICA o equivalents, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:0,5:4  i graons de polietilè taronges de 200x200x200 mm. No inclou exca-
vació marc ni tapa.

VUIT-CENTS VINT-I-CINC  EUROS amb NORANTA 
CÈNTIMS

FDDZ6DD41    UT  MARC I TAPA.,FOS.DÚCTIL E600 A/TAPA ABATIB+TANCAPAS D-600MM.    168,13
Subministrament i col·locació de bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre
i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe E600 segons nor-
ma UNE-EN 124, col·locat amb morter

CENT SEIXANTA-VUIT  EUROS amb TRETZE CÈNTIMS
CLICK315160  UT  ESCOMESA INGERT CLICK D160MM PER TUB PVC315                     92,14

Subministrament i col·locació d'escomesa sistema ingert clic, marca tuyper o equivalent,
amb pvc une 1401-1 de diàmetre 160mm per acoplar-se a tub de de pvc de diàmetre
315mm. Inclou la formació del forat al tub, la connexió al tub preexistent d'escomesa
i el segellat del conjunt.

NORANTA-DOS  EUROS amb CATORZE CÈNTIMS
CLICK400200  UT  ESCOMESA INGERT CLICK D200MM PER TUB PVC400                     133,36

Subministrament i col·locació d'escomesa sistema ingert clic , marca tuyper o equiva-
lent, amb pvc une 1401-1 de diàmetre 200mm per acoplar-se a tub de de pvc de diàme-
tre 400mm. Inclou la formació del forat al tub, la connexió al tub preexistent d'escome-
sa i el segellat del conjunt.

CENT TRENTA-TRES  EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS
CONNEX400P   UT  CONNEXIÓ XARXA SANEJ. D315MM A POU DE REGISTRE                  69,12

Connexió de xarxa de sanejament de diàmetre 315-400mm a pou de sanejament visi-
table.  Inclou la perforació, aplicació de cola i àrid al tub, morter al forat del pou, sege-
llat f inal i totes les despeses auxiliars.

SEIXANTA-NOU  EUROS amb DOTZE CÈNTIMS
CMF45160     UT  COLZE 45º MASCLE/ FEMELLA D160MM                                19,79

Subministrament i col·locació de maniguet d'unió mascle/femella per a colze 45º de dià-
metre 160mm de pvc une 1401-1 sobre canonada del mateix tipus.

DINOU  EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS
CMF45200     UT  COLZE 45º MASCLE/ FEMELLA D200MM                                30,49

Subministrament i col·locació de maniguet d'unió mascle/femella per a colze 45º de dià-
metre 200mm de pvc une 1401-1 sobre canonada del mateix tipus.

TRENTA  EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI UD RESUM PREU

SUBCAPITOL X034 SEGURETAT I  SALUT LABORAL                                       
PLASS02      UT  PLA DE S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                     962,06

Confecció de Pla de Seguretat i Salut laboral conforme a l'estudi o estudi bàsic de se-
guretat i salut laboral del projecte, per a una obra d'urbanització d'alt impacte (en zona
urbana consolidada) de PEM<250.000€. El Pla complirà tota la normativa vigent en ma-
tèria de prevenció de riscos laborals i també tindrà en compte la senyalització i desvia-
ments viaris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra.

NOU-CENTS SEIXANTA-DOS  EUROS amb SIS CÈNTIMS
IMPLANTSS11  UT  IMPLANTACIÓ S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                1.703,18

Implantació de la seguretat i salut laboral d'una d'urbanització d'alt impacte (en zona
urbana consolidada) de PEM<250.000€. per tal de complir tota la normativa vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals i també tindrà en compte la senyalització i des-
viaments viaris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra. Inclou el subministrament
de proteccions individuals, col·lectives i equipaments+formació.

MIL SET-CENTS TRES  EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS
SUBCAPITOL X035 CONTROL DE QUALITAT                                             
CDQURB2      UT  CDQ OBRA URB. PEM<250.000€                                      1.714,54

Despesa derivada del control de qualitat d'una obra d'urbanització de sanejament amb
un PEM >250.000€. Inclou inspecció TV abans de terraplenar rasa i un altra cop terra-
plenat i pavimentat. Inclou assajos bàsics dels materials de replè compactats.

MIL SET-CENTS CATORZE  EUROS amb 
CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL E02 RDA. FORT ROIG                                                  
SUBCAPITOL E021 ACTUACIONS PRÈVIES                                              
VARIS        UT  PUBLICITAT OBRA FONS COHESIÓ                                    1.500,00

Publicitat de l'obra conforme les bases reglamentàries dels Fons Europeus de Cohesió
FEDER. Inclou:
- Subministrament i col·locació de cartell de mides reglamentàries i amb inscripcions
homologades a peu d'obra.
- Publicació informativa de l'obra en diari de tirada autonòmica a determinar per l'òrgan
intermig de gestió.
- Presa fotogràfica en format digital del transcurs de l'obra
- Presa de videos de l'execució de l'obra
- Entrega final de document fotogràfic imprès amb l'evolució de l'obra i la inspecció TV
final de la claveguera (DVD+informe imprès).

MIL CINC-CENTS  EUROS
SUBCAPITOL E022 OBRA CIVIL                                                      
TALLDISC     ML  TALL AMB DISC DE PAVIMENT                                       3,27

Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, f ins a una fon-
dària de 20 cm

TRES  EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS
AEMB         UT  ENDERROC D'EMBORNAL EXISTENT DE 70X30X85CM APROX.               36,34

Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans manuals
i càrrega sobre camió. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada se-
gons les especif icacions de la DT.

TRENTA-SIS  EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
AASFALT      M2  ENDERROC PAVIMENT ASFÀLTIC AMB MITJANS MECÀNICS                 7,56

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i f ins a 2 m d'am-
plària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. Criteri d'ami-
dament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especif icacions de la DT.

SET  EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
AFORM20      M2  ARRENCAMENT DE PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 20CM.                     21,97

Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i f ins a 2 m d'amplària, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega sobre camió.

VINT-I-UN  EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS
RMAQ         M3  EXCAVACIÓ A MÀQUINA EN RASA FINS A 1,5M. DE FONDÀRIA            90,53

Excavació de rasa de fins a 1.5 m de fondària i f ins a 2 m d'amplària, en terreny de tràn-
sit, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat. Criteri d'amidament:
m3 de volum excavat segons les especif icacions de la DT, amidat com a diferència en-
tre els perf ils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els per-
f ils teòrics assenyalats als plànols, amb les modif icacions 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 inclosos en el preu
el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar
les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions
relatives a excavacions, entibacions i voladures.

NORANTA  EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
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RMA          ME  EXCAVACIÓ MANUAL EN RASA FINS A 1,5M. DE FONDÀRIA               118,31
Excavació de rasa de fins a 1.5 m de fondària i f ins a 2 m d'amplària, en terreny de tràn-
sit, amb mitjans manuals i càrrega mecànica del material excavat. Criteri d'amidament:
m3 de volum excavat segons les especif icacions de la DT, amidat com a diferència en-
tre els perf ils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els per-
f ils teòrics assenyalats als plànols, amb les modif icacions 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 inclosos en el preu
el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar
les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions
relatives a excavacions, entibacions i voladures.

CENT DIVUIT  EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS
ABOCADOR     M3  CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT ABOCADOR                             47,76

Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador espe-
cíf ic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 10 km, amb
camió de 7 t, carregat amb mitjans manuals.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 prèviament 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 esponja-
ment d'un 35%. Inclou Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb
una densitat des de 1,10 fins a 1,45 t/m3.

QUARANTA-SET  EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS
SORRA        M3  SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE SORRA A RASA                        34,62

Subministrament de terra seleccionada d'aportació.Criteri d'amidament: m3 de volum
amidat segons les especif icacions de la DT.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%.  Inclou el rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i f ins a 2
m, amb material seleccionat, en tongades de gruix més de 25 i f ins a 50 cm, utilitzant
corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM.

TRENTA-QUATRE  EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
GRAVACIM     M3  GRAVA-CIMENT PER A FARCIMENT I ESTESA                           125,63

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i f ins a 2 m, amb material adequat,
en tongades de gruix més de 25 i f ins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compac-
tar, amb compactació del 95 % PM. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons
les especif icacions de la DT. La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del
material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la cons-
trucció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

CENT VINT-I-CINC  EUROS amb SEIXANTA-TRES 
CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI UD RESUM PREU

SUBB         M3  SUBBASE. ESTESA I COMPACTACIÓ                                   36,18

Subbase de terra-ciment elaborada a l'obra en planta, amb terra seleccionada i ciment
pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N, col.locada amb estenedora i piconatge del
material al 95% del PM. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especif ica-
cions de la DT. No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors
a les tolerables.No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. No és d'a-
bonament en aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'afegeixi per a donar
obertura al trànsit. L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assenta-
ment correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.

TRENTA-SIS  EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS
RFORM20      M2  REPOSICIÓ DE SOLERA DE FORMIGÓ DE 20CM.                         31,34

Reposició de base per a calçada, de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i gran-
dària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual,
amb acabat reglejat

TRENTA-UN  EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
RASFALT      M2  REPOSICIÓ D'AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT                        36,19

Reposició de paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa D-12 amb
granulat granític i betum asfàltic de penetració, de 10 cm de gruix, estesa i compacta-
da manualment al 98 % de l'assaig marshall. Criteri d'amidament: m2 de superfície ami-
dada segons les especif icacions de la DT.

TRENTA-SIS  EUROS amb DINOU CÈNTIMS
SUBCAPITOL E023 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT                                         
TPVC160S     ML  SIC TUB PVC D160MM UNE EN 1401-1 SENYALITZAT                    15,66

Subministrament i col·locació de tub de sanejament de PVC de diàmetre nominal 160mm
de paret massissa, autoportant, amb unió amb junta llaviada i goma, col·locat al fons
de la rasa amb el pendent que assenyali el projecte. Criteri d'amidament: m de llargària
instal·lada, amidada segons les especif icacions de la DT, entre els eixos dels elements
o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i
els empalmaments que s'hagin efectuat. Aquest criteri inclou les despeses associades
a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada.

QUINZE  EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
TPVC200S     ML  SIC TUB PVC D200MM UNE EN 1401-1 SENYALITZAT                    19,08

Subministrament i col·locació de tub de sanejament de PVC de diàmetre nominal 200mm
de paret massissa, autoportant, amb unió amb junta llaviada i goma, col·locat al fons
de la rasa amb el pendent que assenyali el projecte. Criteri d'amidament: m de llargària
instal·lada, amidada segons les especif icacions de la DT, entre els eixos dels elements
o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i
els empalmaments que s'hagin efectuat. Aquest criteri inclou les despeses associades
a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada.

DINOU  EUROS amb VUIT CÈNTIMS
CMF90160     UT  COLZE 90º PVC UNE EN 1401-1 MASCLE/FEMELLA D160MM               20,02

Subministrament i col·locació de colze de 90º de pvc une 1401-1 amb unió mascel/fe-
mella per a tubs de 160mm de diàmetre nominal

VINT  EUROS amb DOS CÈNTIMS
CONNEX160    UT  CONNEXIÓ DE XARXA SANEJAMENT EXIST. D160MM A POU EXIST.         52,35

Connexió de nova xarxa de sanejament de d.160mm a pou existent de sanejament vi-
sitable.  Inclou la perforació, aplicació de cola i àrid al tub, morter al forat del pou, se-
gellat f inal i totes les despeses auxiliars.

CINQUANTA-DOS  EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS
ENLL160      UT  MANIGUET UNIÓ FEMELLA/FEMELLA D160MM UNE EN 1401-1              19,79

Subministrament i col·locació de maniguet/colze 45º d'unió de pvc une 1401-1 per a
diàmetre nominal 160mm., amb unió femella-femella i junta llaviada amb goma elàstica.

DINOU  EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI UD RESUM PREU

EPFOSA       UT  EMBORNAL PREFABR. FOSA FD BENITO DELTA 50 O EQUIVALENT          350,55
Subministrament i col·locació de caixò prefabricat de fosa dúctil amb reixa per a embor-
nal, model Delta 50 de FD Benito o equivalent. Inclou l'excavació, càrrega i transport
a l'abocador de terres/runa. Inclou el connexionat a la xarxa existent.

TRES-CENTS CINQUANTA  EUROS amb 
CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

SUBCAPITOL E024 SEGURETAT I  SALUT LABORAL                                       
PLASS6       UT  PLA DE S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                     360,95

Confecció de Pla de Seguretat i Salut laboral conforme a l'estudi o estudi bàsic de se-
guretat i salut laboral del projecte, per a una obra d'urbanització d'alt impacte (en zona
urbana consolidada) de PEM<250.000€. El Pla complirà tota la normativa vigent en ma-
tèria de prevenció de riscos laborals i també tindrà en compte la senyalització i desvia-
ments viaris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra.

TRES-CENTS SEIXANTA  EUROS amb NORANTA-CINC 
CÈNTIMS

IMPLANTSS6   UT  IMPLANTACIÓ S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                481,26
Implantació de la seguretat i salut laboral d'una d'urbanització d'alt impacte (en zona
urbana consolidada) de PEM<250.000€. per tal de complir tota la normativa vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals i també tindrà en compte la senyalització i des-
viaments viaris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra. Inclou el subministrament
de proteccions individuals, col·lectives i equipaments+formació.

QUATRE-CENTS VUITANTA-UN  EUROS amb VINT-I-SIS 
CÈNTIMS

SUBCAPITOL E025 CONTROL DE QUALITAT                                             
CDQURB7      UT  CDQ OBRA URB. PEM<250.000€                                      371,98

Despesa derivada del control de qualitat d'una obra d'urbanització de sanejament amb
un PEM >250.000€. Inclou inspecció TV abans de terraplenar rasa i un altra cop terra-
plenat i pavimentat. Inclou assajos bàsics dels materials de replè compactats.

TRES-CENTS SETANTA-UN  EUROS amb NORANTA-VUIT 
CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL E03 C/ MARE DE DÉU DELS ÀNGELS                                      
SUBCAPITOL E031 ACTUACIONS PRÈVIES                                              
VARIS        UT  PUBLICITAT OBRA FONS COHESIÓ                                    1.500,00

Publicitat de l'obra conforme les bases reglamentàries dels Fons Europeus de Cohesió
FEDER. Inclou:
- Subministrament i col·locació de cartell de mides reglamentàries i amb inscripcions
homologades a peu d'obra.
- Publicació informativa de l'obra en diari de tirada autonòmica a determinar per l'òrgan
intermig de gestió.
- Presa fotogràfica en format digital del transcurs de l'obra
- Presa de videos de l'execució de l'obra
- Entrega final de document fotogràfic imprès amb l'evolució de l'obra i la inspecció TV
final de la claveguera (DVD+informe imprès).

MIL CINC-CENTS  EUROS
SUBCAPITOL E032 OBRA CIVIL                                                      
AEMB         UT  ENDERROC D'EMBORNAL EXISTENT DE 70X30X85CM APROX.               36,34

Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans manuals
i càrrega sobre camió. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada se-
gons les especif icacions de la DT.

TRENTA-SIS  EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
AASFALT      M2  ENDERROC PAVIMENT ASFÀLTIC AMB MITJANS MECÀNICS                 7,56

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i f ins a 2 m d'am-
plària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. Criteri d'ami-
dament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especif icacions de la DT.

SET  EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
AFORM20      M2  ARRENCAMENT DE PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 20CM.                     21,97

Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i f ins a 2 m d'amplària, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega sobre camió.

VINT-I-UN  EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS
RMA          ME  EXCAVACIÓ MANUAL EN RASA FINS A 1,5M. DE FONDÀRIA               118,31

Excavació de rasa de fins a 1.5 m de fondària i f ins a 2 m d'amplària, en terreny de tràn-
sit, amb mitjans manuals i càrrega mecànica del material excavat. Criteri d'amidament:
m3 de volum excavat segons les especif icacions de la DT, amidat com a diferència en-
tre els perf ils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els per-
f ils teòrics assenyalats als plànols, amb les modif icacions 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 inclosos en el preu
el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar
les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions
relatives a excavacions, entibacions i voladures.

CENT DIVUIT  EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI UD RESUM PREU

ABOCADOR     M3  CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT ABOCADOR                             47,76

Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador espe-
cíf ic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 10 km, amb
camió de 7 t, carregat amb mitjans manuals.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 prèviament 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 esponja-
ment d'un 35%. Inclou Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb
una densitat des de 1,10 fins a 1,45 t/m3.

QUARANTA-SET  EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS
SORRA        M3  SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE SORRA A RASA                        34,62

Subministrament de terra seleccionada d'aportació.Criteri d'amidament: m3 de volum
amidat segons les especif icacions de la DT.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%.  Inclou el rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i f ins a 2
m, amb material seleccionat, en tongades de gruix més de 25 i f ins a 50 cm, utilitzant
corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM.

TRENTA-QUATRE  EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
GRAVACIM     M3  GRAVA-CIMENT PER A FARCIMENT I ESTESA                           125,63

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i f ins a 2 m, amb material adequat,
en tongades de gruix més de 25 i f ins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compac-
tar, amb compactació del 95 % PM. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons
les especif icacions de la DT. La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del
material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la cons-
trucció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

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

SUBB         M3  SUBBASE. ESTESA I COMPACTACIÓ                                   36,18

Subbase de terra-ciment elaborada a l'obra en planta, amb terra seleccionada i ciment
pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N, col.locada amb estenedora i piconatge del
material al 95% del PM. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especif ica-
cions de la DT. No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors
a les tolerables.No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. No és d'a-
bonament en aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'afegeixi per a donar
obertura al trànsit. L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assenta-
ment correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.

TRENTA-SIS  EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS
RFORM20      M2  REPOSICIÓ DE SOLERA DE FORMIGÓ DE 20CM.                         31,34

Reposició de base per a calçada, de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i gran-
dària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual,
amb acabat reglejat

TRENTA-UN  EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
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RASFALT      M2  REPOSICIÓ D'AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT                        36,19

Reposició de paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa D-12 amb
granulat granític i betum asfàltic de penetració, de 10 cm de gruix, estesa i compacta-
da manualment al 98 % de l'assaig marshall. Criteri d'amidament: m2 de superfície ami-
dada segons les especif icacions de la DT.

TRENTA-SIS  EUROS amb DINOU CÈNTIMS
SUBCAPITOL E033 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT                                         
TPVC160S     ML  SIC TUB PVC D160MM UNE EN 1401-1 SENYALITZAT                    15,66

Subministrament i col·locació de tub de sanejament de PVC de diàmetre nominal 160mm
de paret massissa, autoportant, amb unió amb junta llaviada i goma, col·locat al fons
de la rasa amb el pendent que assenyali el projecte. Criteri d'amidament: m de llargària
instal·lada, amidada segons les especif icacions de la DT, entre els eixos dels elements
o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i
els empalmaments que s'hagin efectuat. Aquest criteri inclou les despeses associades
a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada.

QUINZE  EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
FD5J535E     UT  CAIXA PER EMBORNAL, COL·LOCADA. GERO LLISCAT INTERIORMENT       192,11

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm o similar adient per reixa Delta-80 o equivalent,
amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins i esquer-
dejat per fora amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre
solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons
les especif icacions de la DT. No inclou marc ni reixa.

CENT NORANTA-DOS  EUROS amb ONZE CÈNTIMS
FD5Z7CD4     UT  BASTIMENT I REIXA P/EMBORNAL. DELTA-80 O EQUIV. FOSA DUCT.      76,43

Subministrament i col·locació de bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a em-
bornal,  model FD Benito Delta80 o equivalent , classe D400 segons norma UNE-EN 124
i 12-17 dm2 de superfície d'absorció, col.locat amb morter. Criteri d'amidament: Unitat
mesurada segons les especif icacions de la DT. 

SETANTA-SIS  EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS
COLMF90160   UT  COLZE MASCLE/FEMELLA PVC UNE EN 1401-1 90º D160MM               19,79

Subministrament i col·locació de colze 45º d'unió de pvc une 1401-1 per a diàmetre no-
minal 160mm., amb unió femella-femella i junta llaviada amb goma elàstica.

DINOU  EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS
CONNEX160    UT  CONNEXIÓ DE XARXA SANEJAMENT EXIST. D160MM A POU EXIST.         52,35

Connexió de nova xarxa de sanejament de d.160mm a pou existent de sanejament vi-
sitable.  Inclou la perforació, aplicació de cola i àrid al tub, morter al forat del pou, se-
gellat f inal i totes les despeses auxiliars.

CINQUANTA-DOS  EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS
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SUBCAPITOL E034 SEGURETAT I  SALUT LABORAL                                       
PLASS09      UT  PLA DE S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                     360,95

Confecció de Pla de Seguretat i Salut laboral conforme a l'estudi o estudi bàsic de se-
guretat i salut laboral del projecte, per a una obra d'urbanització d'alt impacte (en zona
urbana consolidada) de PEM<250.000€. El Pla complirà tota la normativa vigent en ma-
tèria de prevenció de riscos laborals i també tindrà en compte la senyalització i desvia-
ments viaris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra.

TRES-CENTS SEIXANTA  EUROS amb NORANTA-CINC 
CÈNTIMS

IMPLANTSS02  UT  IMPLANTACIÓ S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                1.282,75
Implantació de la seguretat i salut laboral d'una d'urbanització d'alt impacte (en zona
urbana consolidada) de PEM<250.000€. per tal de complir tota la normativa vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals i també tindrà en compte la senyalització i des-
viaments viaris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra. Inclou el subministrament
de proteccions individuals, col·lectives i equipaments+formació.

MIL DOS-CENTS VUITANTA-DOS  EUROS amb 
SETANTA-CINC CÈNTIMS

SUBCAPITOL E035 CONTROL DE QUALITAT                                             
CDQURB9      UT  CDQ OBRA URB. PEM<250.000€                                      1.562,49

Despesa derivada del control de qualitat d'una obra d'urbanització de sanejament amb
un PEM >250.000€. Inclou inspecció TV abans de terraplenar rasa i un altra cop terra-
plenat i pavimentat. Inclou assajos bàsics dels materials de replè compactats.

MIL CINC-CENTS SEIXANTA-DOS  EUROS amb 
QUARANTA-NOU CÈNTIMS
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CAPITOL E04 C/ MARE DE DÉU DEL REMEI                                        
SUBCAPITOL E041 ACTUACIONS PRÈVIES                                              
VARIS2       UT  PUBLICITAT OBRA FONS COHESIÓ                                    500,00

Publicitat de l'obra conforme les bases reglamentàries dels Fons Europeus de Cohesió
FEDER. Inclou:
- Subministrament i col·locació de cartell de mides reglamentàries i amb inscripcions
homologades a peu d'obra.
- Publicació informativa de l'obra en diari de tirada autonòmica a determinar per l'òrgan
intermig de gestió.
- Presa fotogràfica en format digital del transcurs de l'obra
- Presa de videos de l'execució de l'obra
- Entrega final de document fotogràfic imprès amb l'evolució de l'obra i la inspecció TV
final de la claveguera (DVD+informe imprès).

CINC-CENTS  EUROS
SUBCAPITOL E042 OBRA CIVIL                                                      
AEMB         UT  ENDERROC D'EMBORNAL EXISTENT DE 70X30X85CM APROX.               36,34

Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans manuals
i càrrega sobre camió. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada se-
gons les especif icacions de la DT.

TRENTA-SIS  EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
SUBCAPITOL E043 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT                                         
FD5J535E     UT  CAIXA PER EMBORNAL, COL·LOCADA. GERO LLISCAT INTERIORMENT       192,11

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm o similar adient per reixa Delta-80 o equivalent,
amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins i esquer-
dejat per fora amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre
solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons
les especif icacions de la DT. No inclou marc ni reixa.

CENT NORANTA-DOS  EUROS amb ONZE CÈNTIMS
FD5Z7CD4     UT  BASTIMENT I REIXA P/EMBORNAL. DELTA-80 O EQUIV. FOSA DUCT.      76,43

Subministrament i col·locació de bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a em-
bornal,  model FD Benito Delta80 o equivalent , classe D400 segons norma UNE-EN 124
i 12-17 dm2 de superfície d'absorció, col.locat amb morter. Criteri d'amidament: Unitat
mesurada segons les especif icacions de la DT. 

SETANTA-SIS  EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS
COLMF90160   UT  COLZE MASCLE/FEMELLA PVC UNE EN 1401-1 90º D160MM               19,79

Subministrament i col·locació de colze 45º d'unió de pvc une 1401-1 per a diàmetre no-
minal 160mm., amb unió femella-femella i junta llaviada amb goma elàstica.

DINOU  EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS
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SUBCAPITOL E044 SEGURETAT I  SALUT LABORAL                                       
PLASS8       UT  PLA DE S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                     171,13

Confecció de Pla de Seguretat i Salut laboral conforme a l'estudi o estudi bàsic de se-
guretat i salut laboral del projecte, per a una obra d'urbanització d'alt impacte (en zona
urbana consolidada) de PEM<250.000€. El Pla complirà tota la normativa vigent en ma-
tèria de prevenció de riscos laborals i també tindrà en compte la senyalització i desvia-
ments viaris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra.

CENT SETANTA-UN  EUROS amb TRETZE CÈNTIMS
IMPLANTSS8   UT  IMPLANTACIÓ S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                302,56

Implantació de la seguretat i salut laboral d'una d'urbanització d'alt impacte (en zona
urbana consolidada) de PEM<250.000€. per tal de complir tota la normativa vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals i també tindrà en compte la senyalització i des-
viaments viaris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra. Inclou el subministrament
de proteccions individuals, col·lectives i equipaments+formació.

TRES-CENTS DOS  EUROS amb CINQUANTA-SIS 
CÈNTIMS
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CAPITOL X04 C/ DE LES MONGES                                                
SUBCAPITOL X041 ACTUACIONS PRÈVIES                                              
VARIS        UT  PUBLICITAT OBRA FONS COHESIÓ                                    1.500,00

Publicitat de l'obra conforme les bases reglamentàries dels Fons Europeus de Cohesió
FEDER. Inclou:
- Subministrament i col·locació de cartell de mides reglamentàries i amb inscripcions
homologades a peu d'obra.
- Publicació informativa de l'obra en diari de tirada autonòmica a determinar per l'òrgan
intermig de gestió.
- Presa fotogràfica en format digital del transcurs de l'obra
- Presa de videos de l'execució de l'obra
- Entrega final de document fotogràfic imprès amb l'evolució de l'obra i la inspecció TV
final de la claveguera (DVD+informe imprès).

MIL CINC-CENTS  EUROS
SUBCAPITOL X042 OBRA CIVIL                                                      
AASFALT      M2  ENDERROC PAVIMENT ASFÀLTIC AMB MITJANS MECÀNICS                 7,56

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i f ins a 2 m d'am-
plària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. Criteri d'ami-
dament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especif icacions de la DT.

SET  EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
RMAQ         M3  EXCAVACIÓ A MÀQUINA EN RASA FINS A 1,5M. DE FONDÀRIA            90,53

Excavació de rasa de fins a 1.5 m de fondària i f ins a 2 m d'amplària, en terreny de tràn-
sit, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat. Criteri d'amidament:
m3 de volum excavat segons les especif icacions de la DT, amidat com a diferència en-
tre els perf ils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els per-
f ils teòrics assenyalats als plànols, amb les modif icacions 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 inclosos en el preu
el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar
les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions
relatives a excavacions, entibacions i voladures.

NORANTA  EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
ABOCADOR     M3  CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT ABOCADOR                             47,76

Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador espe-
cíf ic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 10 km, amb
camió de 7 t, carregat amb mitjans manuals.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 prèviament 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 esponja-
ment d'un 35%. Inclou Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb
una densitat des de 1,10 fins a 1,45 t/m3.

QUARANTA-SET  EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS
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GRAVACIM     M3  GRAVA-CIMENT PER A FARCIMENT I ESTESA                           125,63

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i f ins a 2 m, amb material adequat,
en tongades de gruix més de 25 i f ins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compac-
tar, amb compactació del 95 % PM. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons
les especif icacions de la DT. La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del
material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la cons-
trucció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

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

SUBB         M3  SUBBASE. ESTESA I COMPACTACIÓ                                   36,18

Subbase de terra-ciment elaborada a l'obra en planta, amb terra seleccionada i ciment
pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N, col.locada amb estenedora i piconatge del
material al 95% del PM. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especif ica-
cions de la DT. No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors
a les tolerables.No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. No és d'a-
bonament en aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'afegeixi per a donar
obertura al trànsit. L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assenta-
ment correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.

TRENTA-SIS  EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS
RASFALT      M2  REPOSICIÓ D'AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT                        36,19

Reposició de paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa D-12 amb
granulat granític i betum asfàltic de penetració, de 10 cm de gruix, estesa i compacta-
da manualment al 98 % de l'assaig marshall. Criteri d'amidament: m2 de superfície ami-
dada segons les especif icacions de la DT.

TRENTA-SIS  EUROS amb DINOU CÈNTIMS
SUBCAPITOL X043 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT                                         
TPVC160S     ML  SIC TUB PVC D160MM UNE EN 1401-1 SENYALITZAT                    15,66

Subministrament i col·locació de tub de sanejament de PVC de diàmetre nominal 160mm
de paret massissa, autoportant, amb unió amb junta llaviada i goma, col·locat al fons
de la rasa amb el pendent que assenyali el projecte. Criteri d'amidament: m de llargària
instal·lada, amidada segons les especif icacions de la DT, entre els eixos dels elements
o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i
els empalmaments que s'hagin efectuat. Aquest criteri inclou les despeses associades
a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada.

QUINZE  EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
TPVC200S     ML  SIC TUB PVC D200MM UNE EN 1401-1 SENYALITZAT                    19,08

Subministrament i col·locació de tub de sanejament de PVC de diàmetre nominal 200mm
de paret massissa, autoportant, amb unió amb junta llaviada i goma, col·locat al fons
de la rasa amb el pendent que assenyali el projecte. Criteri d'amidament: m de llargària
instal·lada, amidada segons les especif icacions de la DT, entre els eixos dels elements
o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i
els empalmaments que s'hagin efectuat. Aquest criteri inclou les despeses associades
a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada.

DINOU  EUROS amb VUIT CÈNTIMS
TPVC315S     ML  SIC TUB PVC D315MM UNE EN 1401-1 SENYALITZAT                    33,49

Subministrament i col·locació de tub de sanejament de PVC de diàmetre nominal 315mm
de paret massissa, autoportant, amb unió amb junta llaviada i goma, col·locat al fons
de la rasa amb el pendent que assenyali el projecte. Criteri d'amidament: m de llargària
instal·lada, amidada segons les especif icacions de la DT, entre els eixos dels elements
o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i
els empalmaments que s'hagin efectuat. Aquest criteri inclou les despeses associades
a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada.

TRENTA-TRES  EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS
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FD5J535E     UT  CAIXA PER EMBORNAL, COL·LOCADA. GERO LLISCAT INTERIORMENT       192,11

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm o similar adient per reixa Delta-80 o equivalent,
amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins i esquer-
dejat per fora amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre
solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons
les especif icacions de la DT. No inclou marc ni reixa.

CENT NORANTA-DOS  EUROS amb ONZE CÈNTIMS
FD5Z7CD4     UT  BASTIMENT I REIXA P/EMBORNAL. DELTA-80 O EQUIV. FOSA DUCT.      76,43

Subministrament i col·locació de bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a em-
bornal,  model FD Benito Delta80 o equivalent , classe D400 segons norma UNE-EN 124
i 12-17 dm2 de superfície d'absorció, col.locat amb morter. Criteri d'amidament: Unitat
mesurada segons les especif icacions de la DT. 

SETANTA-SIS  EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS
PRV2.5       UT  POU D=100CM,H=2,8M,SOLERA+LLAMB.HM-20P/20/I,MAÓ CALAT 14CM,ARREB 825,90

Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2,8 m de fondària, amb solera amb llam-
bordins sobre llit de formigó HM-20P/20/I, paret de maó calat de gruix 30 cm o anells
prefabricats de formigó tipus ICA o equivalents, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:0,5:4  i graons de polietilè taronges de 200x200x200 mm. No inclou exca-
vació marc ni tapa.

VUIT-CENTS VINT-I-CINC  EUROS amb NORANTA 
CÈNTIMS

FDDZ6DD4     UT  BASTIMENT CIRC.,FOS.DÚCTIL,P/POU REG.+TAPA ABATIB+TANCAPAS D=600 145,85
Subministrament i col·locació de bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre
i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons nor-
ma UNE-EN 124, col·locat amb morter

CENT QUARANTA-CINC  EUROS amb VUITANTA-CINC 
CÈNTIMS

SUBCAPITOL X044 SEGURETAT I  SALUT LABORAL                                       
PLASS5       UT  PLA DE S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                     709,88

Confecció de Pla de Seguretat i Salut laboral conforme a l'estudi o estudi bàsic de se-
guretat i salut laboral del projecte, per a una obra d'urbanització d'alt impacte (en zona
urbana consolidada) de PEM<250.000€. El Pla complirà tota la normativa vigent en ma-
tèria de prevenció de riscos laborals i també tindrà en compte la senyalització i desvia-
ments viaris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra.

SET-CENTS NOU  EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
IMPLANTSS5   UT  IMPLANTACIÓ S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                946,50

Implantació de la seguretat i salut laboral d'una d'urbanització d'alt impacte (en zona
urbana consolidada) de PEM<250.000€. per tal de complir tota la normativa vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals i també tindrà en compte la senyalització i des-
viaments viaris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra. Inclou el subministrament
de proteccions individuals, col·lectives i equipaments+formació.

NOU-CENTS QUARANTA-SIS  EUROS amb CINQUANTA 
CÈNTIMS
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SUBCAPITOL X045 CONTROL DE QUALITAT                                             
CDQURB       UT  CDQ OBRA URB. PEM<250.000€                                      835,94

Despesa derivada del control de qualitat d'una obra d'urbanització de sanejament amb
un PEM >250.000€. Inclou inspecció TV abans de terraplenar rasa i un altra cop terra-
plenat i pavimentat. Inclou assajos bàsics dels materials de replè compactats.

VUIT-CENTS TRENTA-CINC  EUROS amb 
NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
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CAPITOL X05 C/ DE LES MOSQUES                                               
SUBCAPITOL X051 ACTUACIONS PRÈVIES                                              
VARIS        UT  PUBLICITAT OBRA FONS COHESIÓ                                    1.500,00

Publicitat de l'obra conforme les bases reglamentàries dels Fons Europeus de Cohesió
FEDER. Inclou:
- Subministrament i col·locació de cartell de mides reglamentàries i amb inscripcions
homologades a peu d'obra.
- Publicació informativa de l'obra en diari de tirada autonòmica a determinar per l'òrgan
intermig de gestió.
- Presa fotogràfica en format digital del transcurs de l'obra
- Presa de videos de l'execució de l'obra
- Entrega final de document fotogràfic imprès amb l'evolució de l'obra i la inspecció TV
final de la claveguera (DVD+informe imprès).

MIL CINC-CENTS  EUROS
SUBCAPITOL X052 OBRA CIVIL                                                      
ALLOSA       M2  ARRENCADA DE PAV. DE LLOSES DE PEDRA                            14,99

Demolició de paviment lloses de pedra aferrades amb morter, de f ins a 2 m d'amplària
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. Criteri d'amidament: m2 de paviment re-
alment enderrocat, segons les especif icacions de la DT.

CATORZE  EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS
AADOQAM      M2  ARRENCADA DE PAVIMENT D'ADOQUINS AMB MORTER                     28,30

Demolició de paviment de llambordins col.locats sobre terra, de f ins a 2 m d'amplària
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. Criteri d'amidament: m2 de paviment re-
alment enderrocat, segons les especif icacions de la DT.

VINT-I-VUIT  EUROS amb TRENTA CÈNTIMS
AFORM20      M2  ARRENCAMENT DE PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 20CM.                     21,97

Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i f ins a 2 m d'amplària, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega sobre camió.

VINT-I-UN  EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS
RMAQ         M3  EXCAVACIÓ A MÀQUINA EN RASA FINS A 1,5M. DE FONDÀRIA            90,53

Excavació de rasa de fins a 1.5 m de fondària i f ins a 2 m d'amplària, en terreny de tràn-
sit, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat. Criteri d'amidament:
m3 de volum excavat segons les especif icacions de la DT, amidat com a diferència en-
tre els perf ils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els per-
f ils teòrics assenyalats als plànols, amb les modif icacions 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 inclosos en el preu
el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar
les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions
relatives a excavacions, entibacions i voladures.

NORANTA  EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
ABOCADOR     M3  CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT ABOCADOR                             47,76

Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador espe-
cíf ic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 10 km, amb
camió de 7 t, carregat amb mitjans manuals.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 prèviament 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 esponja-
ment d'un 35%. Inclou Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb
una densitat des de 1,10 fins a 1,45 t/m3.

QUARANTA-SET  EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS
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GRAVACIM     M3  GRAVA-CIMENT PER A FARCIMENT I ESTESA                           125,63

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i f ins a 2 m, amb material adequat,
en tongades de gruix més de 25 i f ins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compac-
tar, amb compactació del 95 % PM. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons
les especif icacions de la DT. La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del
material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la cons-
trucció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

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

SUBB         M3  SUBBASE. ESTESA I COMPACTACIÓ                                   36,18

Subbase de terra-ciment elaborada a l'obra en planta, amb terra seleccionada i ciment
pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N, col.locada amb estenedora i piconatge del
material al 95% del PM. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especif ica-
cions de la DT. No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors
a les tolerables.No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. No és d'a-
bonament en aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'afegeixi per a donar
obertura al trànsit. L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assenta-
ment correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.

TRENTA-SIS  EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS
RFORM20      M2  REPOSICIÓ DE SOLERA DE FORMIGÓ DE 20CM.                         31,34

Reposició de base per a calçada, de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i gran-
dària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual,
amb acabat reglejat

TRENTA-UN  EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
RADOQAM      M2  REPOSICIÓ DE PAV. DE LLAMBORDINS AMB MORTER                     35,44

Reposició de Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, col·locats amb morter
de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment.

TRENTA-CINC  EUROS amb QUARANTA-QUATRE 
CÈNTIMS

RLLOSA       M2  REPOSICIÓ DE PAV. DE LLOSES DE PEDRA                            43,21

Reposició de Paviment de lloses de pedra de 60x40x8cm aprox., col·locades amb mor-
ter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment.

QUARANTA-TRES  EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS
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SUBCAPITOL X053 INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT                                      
TPVC315S     ML  SIC TUB PVC D315MM UNE EN 1401-1 SENYALITZAT                    33,49

Subministrament i col·locació de tub de sanejament de PVC de diàmetre nominal 315mm
de paret massissa, autoportant, amb unió amb junta llaviada i goma, col·locat al fons
de la rasa amb el pendent que assenyali el projecte. Criteri d'amidament: m de llargària
instal·lada, amidada segons les especif icacions de la DT, entre els eixos dels elements
o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i
els empalmaments que s'hagin efectuat. Aquest criteri inclou les despeses associades
a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada.

TRENTA-TRES  EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS
CLICK315160  UT  ESCOMESA INGERT CLICK D160MM PER TUB PVC315                     92,14

Subministrament i col·locació d'escomesa sistema ingert clic, marca tuyper o equivalent,
amb pvc une 1401-1 de diàmetre 160mm per acoplar-se a tub de de pvc de diàmetre
315mm. Inclou la formació del forat al tub, la connexió al tub preexistent d'escomesa
i el segellat del conjunt.

NORANTA-DOS  EUROS amb CATORZE CÈNTIMS
ENLL400      UT  MANIGUET UNIÓ FEMELLA/FEMELLA COLZE 45º D-400MM                 147,87

Subministrament i col·locació de maniguet d'unió femella/femella per a colze 45º de dià-
metre 400mm de pvc une 1401-1 sobre canonada del mateix tipus.

CENT QUARANTA-SET  EUROS amb VUITANTA-SET 
CÈNTIMS

PRV2.5       UT  POU D=100CM,H=2,8M,SOLERA+LLAMB.HM-20P/20/I,MAÓ CALAT 14CM,ARREB 825,90
Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2,8 m de fondària, amb solera amb llam-
bordins sobre llit de formigó HM-20P/20/I, paret de maó calat de gruix 30 cm o anells
prefabricats de formigó tipus ICA o equivalents, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:0,5:4  i graons de polietilè taronges de 200x200x200 mm. No inclou exca-
vació marc ni tapa.

VUIT-CENTS VINT-I-CINC  EUROS amb NORANTA 
CÈNTIMS

FDDZ6DD4     UT  BASTIMENT CIRC.,FOS.DÚCTIL,P/POU REG.+TAPA ABATIB+TANCAPAS D=600 145,85
Subministrament i col·locació de bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre
i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons nor-
ma UNE-EN 124, col·locat amb morter

CENT QUARANTA-CINC  EUROS amb VUITANTA-CINC 
CÈNTIMS

CONNEX400P   UT  CONNEXIÓ XARXA SANEJ. D315MM A POU DE REGISTRE                  69,12
Connexió de xarxa de sanejament de diàmetre 315-400mm a pou de sanejament visi-
table.  Inclou la perforació, aplicació de cola i àrid al tub, morter al forat del pou, sege-
llat f inal i totes les despeses auxiliars.

SEIXANTA-NOU  EUROS amb DOTZE CÈNTIMS
FD5J535E     UT  CAIXA PER EMBORNAL, COL·LOCADA. GERO LLISCAT INTERIORMENT       192,11

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm o similar adient per reixa Delta-80 o equivalent,
amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins i esquer-
dejat per fora amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre
solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons
les especif icacions de la DT. No inclou marc ni reixa.

CENT NORANTA-DOS  EUROS amb ONZE CÈNTIMS
FD5Z7CD4     UT  BASTIMENT I REIXA P/EMBORNAL. DELTA-80 O EQUIV. FOSA DUCT.      76,43

Subministrament i col·locació de bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a em-
bornal,  model FD Benito Delta80 o equivalent , classe D400 segons norma UNE-EN 124
i 12-17 dm2 de superfície d'absorció, col.locat amb morter. Criteri d'amidament: Unitat
mesurada segons les especif icacions de la DT. 

SETANTA-SIS  EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS
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SUBCAPITOL X054 SEGURETAT I  SALUT LABORAL                                       
PLASS12      UT  PLA DE S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                     168,58

Confecció de Pla de Seguretat i Salut laboral conforme a l'estudi o estudi bàsic de se-
guretat i salut laboral del projecte, per a una obra d'urbanització d'alt impacte (en zona
urbana consolidada) de PEM<250.000€. El Pla complirà tota la normativa vigent en ma-
tèria de prevenció de riscos laborals i també tindrà en compte la senyalització i desvia-
ments viaris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra.

CENT SEIXANTA-VUIT  EUROS amb CINQUANTA-VUIT 
CÈNTIMS

IMPLANTSS6   UT  IMPLANTACIÓ S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                481,26
Implantació de la seguretat i salut laboral d'una d'urbanització d'alt impacte (en zona
urbana consolidada) de PEM<250.000€. per tal de complir tota la normativa vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals i també tindrà en compte la senyalització i des-
viaments viaris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra. Inclou el subministrament
de proteccions individuals, col·lectives i equipaments+formació.

QUATRE-CENTS VUITANTA-UN  EUROS amb VINT-I-SIS 
CÈNTIMS
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CAPITOL E05 C/ ORIENT                                                       
SUBCAPITOL E051 ACTUACIONS PRÈVIES                                              
VARIS        UT  PUBLICITAT OBRA FONS COHESIÓ                                    1.500,00

Publicitat de l'obra conforme les bases reglamentàries dels Fons Europeus de Cohesió
FEDER. Inclou:
- Subministrament i col·locació de cartell de mides reglamentàries i amb inscripcions
homologades a peu d'obra.
- Publicació informativa de l'obra en diari de tirada autonòmica a determinar per l'òrgan
intermig de gestió.
- Presa fotogràfica en format digital del transcurs de l'obra
- Presa de videos de l'execució de l'obra
- Entrega final de document fotogràfic imprès amb l'evolució de l'obra i la inspecció TV
final de la claveguera (DVD+informe imprès).

MIL CINC-CENTS  EUROS
SUBCAPITOL E052 OBRA CIVIL                                                      
TALLDISC     ML  TALL AMB DISC DE PAVIMENT                                       3,27

Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, f ins a una fon-
dària de 20 cm

TRES  EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS
ARIGOLA      ML  ENDERROC RIGOLA FORMIGÓ, MITJANS MECÀNICS. I/CÀRREGA            6,15

Demolició de rigola de formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora
i càrrega mecànica sobre camió. Criteri d'amidament: m de llargària realment enderro-
cada, segons les especif icacions de la DT. 

SIS  EUROS amb QUINZE CÈNTIMS
AASFALT      M2  ENDERROC PAVIMENT ASFÀLTIC AMB MITJANS MECÀNICS                 7,56

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i f ins a 2 m d'am-
plària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. Criteri d'ami-
dament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especif icacions de la DT.

SET  EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
AFORM20      M2  ARRENCAMENT DE PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 20CM.                     21,97

Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i f ins a 2 m d'amplària, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega sobre camió.

VINT-I-UN  EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS
RMA          ME  EXCAVACIÓ MANUAL EN RASA FINS A 1,5M. DE FONDÀRIA               118,31

Excavació de rasa de fins a 1.5 m de fondària i f ins a 2 m d'amplària, en terreny de tràn-
sit, amb mitjans manuals i càrrega mecànica del material excavat. Criteri d'amidament:
m3 de volum excavat segons les especif icacions de la DT, amidat com a diferència en-
tre els perf ils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els per-
f ils teòrics assenyalats als plànols, amb les modif icacions 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 inclosos en el preu
el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar
les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions
relatives a excavacions, entibacions i voladures.

CENT DIVUIT  EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS
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ABOCADOR     M3  CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT ABOCADOR                             47,76

Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador espe-
cíf ic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 10 km, amb
camió de 7 t, carregat amb mitjans manuals.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 prèviament 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 esponja-
ment d'un 35%. Inclou Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb
una densitat des de 1,10 fins a 1,45 t/m3.

QUARANTA-SET  EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS
SORRA        M3  SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE SORRA A RASA                        34,62

Subministrament de terra seleccionada d'aportació.Criteri d'amidament: m3 de volum
amidat segons les especif icacions de la DT.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%.  Inclou el rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i f ins a 2
m, amb material seleccionat, en tongades de gruix més de 25 i f ins a 50 cm, utilitzant
corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM.

TRENTA-QUATRE  EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
GRAVACIM     M3  GRAVA-CIMENT PER A FARCIMENT I ESTESA                           125,63

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i f ins a 2 m, amb material adequat,
en tongades de gruix més de 25 i f ins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compac-
tar, amb compactació del 95 % PM. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons
les especif icacions de la DT. La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del
material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la cons-
trucció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

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

SUBB         M3  SUBBASE. ESTESA I COMPACTACIÓ                                   36,18

Subbase de terra-ciment elaborada a l'obra en planta, amb terra seleccionada i ciment
pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N, col.locada amb estenedora i piconatge del
material al 95% del PM. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especif ica-
cions de la DT. No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors
a les tolerables.No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. No és d'a-
bonament en aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'afegeixi per a donar
obertura al trànsit. L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assenta-
ment correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.

TRENTA-SIS  EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS
RRIGOLA      ML  RIGOLA DE FORMIGÓ 30X35                                         11,76

Rigola de formigó HM-30/P/10/I+E, de consistència plàstica i grandària màxima del gra-
nulat 10 mm, de 30 cm d'amplària i de 30 a 35 cm d'alçària, acabat remolinat. Criteri d'a-
midament: m de llargària amidada segons les especif icacions de la DT. 

ONZE  EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS
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SUBCAPITOL E053 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT                                         
TPVC200S     ML  SIC TUB PVC D200MM UNE EN 1401-1 SENYALITZAT                    19,08

Subministrament i col·locació de tub de sanejament de PVC de diàmetre nominal 200mm
de paret massissa, autoportant, amb unió amb junta llaviada i goma, col·locat al fons
de la rasa amb el pendent que assenyali el projecte. Criteri d'amidament: m de llargària
instal·lada, amidada segons les especif icacions de la DT, entre els eixos dels elements
o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i
els empalmaments que s'hagin efectuat. Aquest criteri inclou les despeses associades
a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada.

DINOU  EUROS amb VUIT CÈNTIMS
CMF90200     UT  COLZE MASCLE/FEMELLA 90º D200MM UNE EN 1401-1                   34,11

Subministrament i col·locació de colze de 90º de pvc une 1401-1 per a diàmetre nomi-
nal 200mm., amb unió mascle-femella i junta llaviada amb goma elàstica.

TRENTA-QUATRE  EUROS amb ONZE CÈNTIMS
ENLL200      UT  MANIGUET UNIÓ FEMELLA/FEMELLA D200MM UNE EN 1401-1              31,21

Subministrament i col·locació de maniguet d'unió de pvc une 1401-1 per a diàmetre no-
minal 250mm., amb unió femella-femella i junta llaviada amb goma elàstica.

TRENTA-UN  EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS
CONPOU       UT  CONNEXIÓ A POU EXISTENT XARXA SANEJ.                            61,55

Connexió de nova xarxa de sanejament de d.200mm a pou o tub existent de sanejament
visitable.  Inclou la perforació, aplicació de cola i àrid al tub, morter al forat del pou, se-
gellat f inal i totes les despeses auxiliars.

SEIXANTA-UN  EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
SUBCAPITOL E054 SEGURETAT I  SALUT LABORAL                                       
PLASS8       UT  PLA DE S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                     171,13

Confecció de Pla de Seguretat i Salut laboral conforme a l'estudi o estudi bàsic de se-
guretat i salut laboral del projecte, per a una obra d'urbanització d'alt impacte (en zona
urbana consolidada) de PEM<250.000€. El Pla complirà tota la normativa vigent en ma-
tèria de prevenció de riscos laborals i també tindrà en compte la senyalització i desvia-
ments viaris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra.

CENT SETANTA-UN  EUROS amb TRETZE CÈNTIMS
IMPLANTSS8   UT  IMPLANTACIÓ S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                302,56

Implantació de la seguretat i salut laboral d'una d'urbanització d'alt impacte (en zona
urbana consolidada) de PEM<250.000€. per tal de complir tota la normativa vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals i també tindrà en compte la senyalització i des-
viaments viaris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra. Inclou el subministrament
de proteccions individuals, col·lectives i equipaments+formació.

TRES-CENTS DOS  EUROS amb CINQUANTA-SIS 
CÈNTIMS
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CAPITOL E06 PÇA. CATALUNYA                                                  
SUBCAPITOL E061 ACTUACIONS PRÈVIES                                              
VARIS10      UT  PUBLICITAT OBRA FONS COHESIÓ                                    500,00

Publicitat de l'obra conforme les bases reglamentàries dels Fons Europeus de Cohesió
FEDER. Inclou:
- Subministrament i col·locació de cartell de mides reglamentàries i amb inscripcions
homologades a peu d'obra.
- Publicació informativa de l'obra en diari de tirada autonòmica a determinar per l'òrgan
intermig de gestió.
- Presa fotogràfica en format digital del transcurs de l'obra
- Presa de videos de l'execució de l'obra
- Entrega final de document fotogràfic imprès amb l'evolució de l'obra i la inspecció TV
final de la claveguera (DVD+informe imprès).

CINC-CENTS  EUROS
SUBCAPITOL E062 OBRA CIVIL                                                      
AEMB         UT  ENDERROC D'EMBORNAL EXISTENT DE 70X30X85CM APROX.               36,34

Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans manuals
i càrrega sobre camió. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada se-
gons les especif icacions de la DT.

TRENTA-SIS  EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
SUBCAPITOL E063 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT                                         
FD5J535E     UT  CAIXA PER EMBORNAL, COL·LOCADA. GERO LLISCAT INTERIORMENT       192,11

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm o similar adient per reixa Delta-80 o equivalent,
amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins i esquer-
dejat per fora amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre
solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons
les especif icacions de la DT. No inclou marc ni reixa.

CENT NORANTA-DOS  EUROS amb ONZE CÈNTIMS
FD5Z7CD4     UT  BASTIMENT I REIXA P/EMBORNAL. DELTA-80 O EQUIV. FOSA DUCT.      76,43

Subministrament i col·locació de bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a em-
bornal,  model FD Benito Delta80 o equivalent , classe D400 segons norma UNE-EN 124
i 12-17 dm2 de superfície d'absorció, col.locat amb morter. Criteri d'amidament: Unitat
mesurada segons les especif icacions de la DT. 

SETANTA-SIS  EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS
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SUBCAPITOL E064 SEGURETAT I  SALUT LABORAL                                       
PLASS6       UT  PLA DE S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                     360,95

Confecció de Pla de Seguretat i Salut laboral conforme a l'estudi o estudi bàsic de se-
guretat i salut laboral del projecte, per a una obra d'urbanització d'alt impacte (en zona
urbana consolidada) de PEM<250.000€. El Pla complirà tota la normativa vigent en ma-
tèria de prevenció de riscos laborals i també tindrà en compte la senyalització i desvia-
ments viaris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra.

TRES-CENTS SEIXANTA  EUROS amb NORANTA-CINC 
CÈNTIMS

IMPLANTSS6   UT  IMPLANTACIÓ S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                481,26
Implantació de la seguretat i salut laboral d'una d'urbanització d'alt impacte (en zona
urbana consolidada) de PEM<250.000€. per tal de complir tota la normativa vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals i també tindrà en compte la senyalització i des-
viaments viaris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra. Inclou el subministrament
de proteccions individuals, col·lectives i equipaments+formació.

QUATRE-CENTS VUITANTA-UN  EUROS amb VINT-I-SIS 
CÈNTIMS
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CAPITOL X06 PJDA. SANT MARTÍ                                                
SUBCAPITOL X061 ACTUACIONS PRÈVIES                                              
VARIS        UT  PUBLICITAT OBRA FONS COHESIÓ                                    1.500,00

Publicitat de l'obra conforme les bases reglamentàries dels Fons Europeus de Cohesió
FEDER. Inclou:
- Subministrament i col·locació de cartell de mides reglamentàries i amb inscripcions
homologades a peu d'obra.
- Publicació informativa de l'obra en diari de tirada autonòmica a determinar per l'òrgan
intermig de gestió.
- Presa fotogràfica en format digital del transcurs de l'obra
- Presa de videos de l'execució de l'obra
- Entrega final de document fotogràfic imprès amb l'evolució de l'obra i la inspecció TV
final de la claveguera (DVD+informe imprès).

MIL CINC-CENTS  EUROS
SUBCAPITOL X062 OBRA CIVIL                                                      
AADOQAM      M2  ARRENCADA DE PAVIMENT D'ADOQUINS AMB MORTER                     28,30

Demolició de paviment de llambordins col.locats sobre terra, de f ins a 2 m d'amplària
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. Criteri d'amidament: m2 de paviment re-
alment enderrocat, segons les especif icacions de la DT.

VINT-I-VUIT  EUROS amb TRENTA CÈNTIMS
TALLDISC     ML  TALL AMB DISC DE PAVIMENT                                       3,27

Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, f ins a una fon-
dària de 20 cm

TRES  EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS
AFORM20      M2  ARRENCAMENT DE PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 20CM.                     21,97

Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i f ins a 2 m d'amplària, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega sobre camió.

VINT-I-UN  EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS
RMAQ         M3  EXCAVACIÓ A MÀQUINA EN RASA FINS A 1,5M. DE FONDÀRIA            90,53

Excavació de rasa de fins a 1.5 m de fondària i f ins a 2 m d'amplària, en terreny de tràn-
sit, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat. Criteri d'amidament:
m3 de volum excavat segons les especif icacions de la DT, amidat com a diferència en-
tre els perf ils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els per-
f ils teòrics assenyalats als plànols, amb les modif icacions 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 inclosos en el preu
el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar
les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions
relatives a excavacions, entibacions i voladures.

NORANTA  EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
SORRA        M3  SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE SORRA A RASA                        34,62

Subministrament de terra seleccionada d'aportació.Criteri d'amidament: m3 de volum
amidat segons les especif icacions de la DT.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%.  Inclou el rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i f ins a 2
m, amb material seleccionat, en tongades de gruix més de 25 i f ins a 50 cm, utilitzant
corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM.

TRENTA-QUATRE  EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
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ABOCADOR     M3  CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT ABOCADOR                             47,76

Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador espe-
cíf ic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 10 km, amb
camió de 7 t, carregat amb mitjans manuals.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 prèviament 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 esponja-
ment d'un 35%. Inclou Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb
una densitat des de 1,10 fins a 1,45 t/m3.

QUARANTA-SET  EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS
GRAVACIM     M3  GRAVA-CIMENT PER A FARCIMENT I ESTESA                           125,63

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i f ins a 2 m, amb material adequat,
en tongades de gruix més de 25 i f ins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compac-
tar, amb compactació del 95 % PM. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons
les especif icacions de la DT. La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del
material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la cons-
trucció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

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

SUBB         M3  SUBBASE. ESTESA I COMPACTACIÓ                                   36,18

Subbase de terra-ciment elaborada a l'obra en planta, amb terra seleccionada i ciment
pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N, col.locada amb estenedora i piconatge del
material al 95% del PM. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especif ica-
cions de la DT. No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors
a les tolerables.No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. No és d'a-
bonament en aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'afegeixi per a donar
obertura al trànsit. L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assenta-
ment correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.

TRENTA-SIS  EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS
RFORM20      M2  REPOSICIÓ DE SOLERA DE FORMIGÓ DE 20CM.                         31,34

Reposició de base per a calçada, de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i gran-
dària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual,
amb acabat reglejat

TRENTA-UN  EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
RADOQAM      M2  REPOSICIÓ DE PAV. DE LLAMBORDINS AMB MORTER                     35,44

Reposició de Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, col·locats amb morter
de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment.

TRENTA-CINC  EUROS amb QUARANTA-QUATRE 
CÈNTIMS

IMPREV01     PA  IMPREVISTOS A JUSTIFICAR EN OBRA CIVIL D'URB. ALT IMPACTE       3.037,89
Imprevistos a justif icar en concepte de modificació de serveis no detectats anticipada-
ment al tractar-se d'una obra d'urbanització en zona antiga urbana consolidada. Inclou
modificacions extres de xarxa de sanejament, tubs de gas, aigua, fontaneria, teleco-
municacions i/o electricitat. Per certif icar aquest import caldrà aportar fotografia de l'im-
previst i quadre descomposat de l'actuació realitzada.

TRES MIL TRENTA-SET  EUROS amb VUITANTA-NOU 
CÈNTIMS
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SUBCAPITOL X063 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT                                         
TPVC400S     ML  SIC TUB PVC D400MM UNE EN 1401-1 SENYALITZAT                    74,54

Subministrament i col·locació de tub de sanejament de PVC de diàmetre nominal 400mm
de paret massissa, autoportant, amb unió amb junta llaviada i goma, col·locat al fons
de la rasa amb el pendent que assenyali el projecte. Criteri d'amidament: m de llargària
instal·lada, amidada segons les especif icacions de la DT, entre els eixos dels elements
o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i
els empalmaments que s'hagin efectuat. Aquest criteri inclou les despeses associades
a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada.

SETANTA-QUATRE  EUROS amb CINQUANTA-QUATRE 
CÈNTIMS

CMF45400     UT  COLZE MASCLE/FEMELLA 45º D-400MM                                254,26
Subministrament i col·locació de colze de 45º de pvc une 1401-1 per a diàmetre nomi-
nal 400mm., amb unió mascle-femella i junta llaviada amb goma elàstica.

DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE  EUROS amb 
VINT-I-SIS CÈNTIMS

CONPOU       UT  CONNEXIÓ A POU EXISTENT XARXA SANEJ.                            61,55
Connexió de nova xarxa de sanejament de d.200mm a pou o tub existent de sanejament
visitable.  Inclou la perforació, aplicació de cola i àrid al tub, morter al forat del pou, se-
gellat f inal i totes les despeses auxiliars.

SEIXANTA-UN  EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
CLICK400160  UT  ESCOMESA INGERT CLICK D160MM PER TUB PVC400                     114,59

Subministrament i col·locació d'escomesa sistema ingert clic , marca tuyper o equiva-
lent, amb pvc une 1401-1 de diàmetre 160mm per acoplar-se a tub de de pvc de diàme-
tre 400mm. Inclou la formació del forat al tub, la connexió al tub preexistent d'escome-
sa i el segellat del conjunt.

CENT CATORZE  EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
ENLL400      UT  MANIGUET UNIÓ FEMELLA/FEMELLA COLZE 45º D-400MM                 147,87

Subministrament i col·locació de maniguet d'unió femella/femella per a colze 45º de dià-
metre 400mm de pvc une 1401-1 sobre canonada del mateix tipus.

CENT QUARANTA-SET  EUROS amb VUITANTA-SET 
CÈNTIMS

PRV2.5       UT  POU D=100CM,H=2,8M,SOLERA+LLAMB.HM-20P/20/I,MAÓ CALAT 14CM,ARREB 825,90
Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2,8 m de fondària, amb solera amb llam-
bordins sobre llit de formigó HM-20P/20/I, paret de maó calat de gruix 30 cm o anells
prefabricats de formigó tipus ICA o equivalents, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:0,5:4  i graons de polietilè taronges de 200x200x200 mm. No inclou exca-
vació marc ni tapa.

VUIT-CENTS VINT-I-CINC  EUROS amb NORANTA 
CÈNTIMS

FDDZ6DD4     UT  BASTIMENT CIRC.,FOS.DÚCTIL,P/POU REG.+TAPA ABATIB+TANCAPAS D=600 145,85
Subministrament i col·locació de bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre
i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons nor-
ma UNE-EN 124, col·locat amb morter

CENT QUARANTA-CINC  EUROS amb VUITANTA-CINC 
CÈNTIMS
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SUBCAPITOL X064 SEGURETAT I  SALUT LABORAL                                       
PLASS        UT  PLA DE S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                     394,25

Confecció de Pla de Seguretat i Salut laboral conforme a l'estudi o estudi bàsic de se-
guretat i salut laboral del projecte, per a una obra d'urbanització d'alt impacte (en zona
urbana consolidada) de PEM<250.000€. El Pla complirà tota la normativa vigent en ma-
tèria de prevenció de riscos laborals i també tindrà en compte la senyalització i desvia-
ments viaris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra.

TRES-CENTS NORANTA-QUATRE  EUROS amb 
VINT-I-CINC CÈNTIMS

IMPLANTSS    UT  IMPLANTACIÓ S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                525,67
Implantació de la seguretat i salut laboral d'una d'urbanització d'alt impacte (en zona
urbana consolidada) de PEM<250.000€. per tal de complir tota la normativa vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals i també tindrà en compte la senyalització i des-
viaments viaris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra. Inclou el subministrament
de proteccions individuals, col·lectives i equipaments+formació.

CINC-CENTS VINT-I-CINC  EUROS amb SEIXANTA-SET 
CÈNTIMS

SUBCAPITOL X065 CONTROL DE QUALITAT                                             
CDQURB       UT  CDQ OBRA URB. PEM<250.000€                                      835,94

Despesa derivada del control de qualitat d'una obra d'urbanització de sanejament amb
un PEM >250.000€. Inclou inspecció TV abans de terraplenar rasa i un altra cop terra-
plenat i pavimentat. Inclou assajos bàsics dels materials de replè compactats.

VUIT-CENTS TRENTA-CINC  EUROS amb 
NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
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CAPITOL X07 RBLA. XAVIER CUGAT                                              
SUBCAPITOL X071 ACTUACIONS PRÈVIES                                              
VARIS        UT  PUBLICITAT OBRA FONS COHESIÓ                                    1.500,00

Publicitat de l'obra conforme les bases reglamentàries dels Fons Europeus de Cohesió
FEDER. Inclou:
- Subministrament i col·locació de cartell de mides reglamentàries i amb inscripcions
homologades a peu d'obra.
- Publicació informativa de l'obra en diari de tirada autonòmica a determinar per l'òrgan
intermig de gestió.
- Presa fotogràfica en format digital del transcurs de l'obra
- Presa de videos de l'execució de l'obra
- Entrega final de document fotogràfic imprès amb l'evolució de l'obra i la inspecció TV
final de la claveguera (DVD+informe imprès).

MIL CINC-CENTS  EUROS
SUBCAPITOL X072 OBRA CIVIL                                                      
AEMB         UT  ENDERROC D'EMBORNAL EXISTENT DE 70X30X85CM APROX.               36,34

Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans manuals
i càrrega sobre camió. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada se-
gons les especif icacions de la DT.

TRENTA-SIS  EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
TALLDISC     ML  TALL AMB DISC DE PAVIMENT                                       3,27

Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, f ins a una fon-
dària de 20 cm

TRES  EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS
AASFALT      M2  ENDERROC PAVIMENT ASFÀLTIC AMB MITJANS MECÀNICS                 7,56

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i f ins a 2 m d'am-
plària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. Criteri d'ami-
dament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especif icacions de la DT.

SET  EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
AP3030       M2  ENDERROC PAVIMENT PANOT 30X30 AMB MITJANS MECÀNICS              10,67

Demolició de paviment de panots col.locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i
f ins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre ca-
mió. Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especif ica-
cions de la DT.

DEU  EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS
RMAQ         M3  EXCAVACIÓ A MÀQUINA EN RASA FINS A 1,5M. DE FONDÀRIA            90,53

Excavació de rasa de fins a 1.5 m de fondària i f ins a 2 m d'amplària, en terreny de tràn-
sit, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat. Criteri d'amidament:
m3 de volum excavat segons les especif icacions de la DT, amidat com a diferència en-
tre els perf ils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els per-
f ils teòrics assenyalats als plànols, amb les modif icacions 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 inclosos en el preu
el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar
les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions
relatives a excavacions, entibacions i voladures.

NORANTA  EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
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RMA          ME  EXCAVACIÓ MANUAL EN RASA FINS A 1,5M. DE FONDÀRIA               118,31
Excavació de rasa de fins a 1.5 m de fondària i f ins a 2 m d'amplària, en terreny de tràn-
sit, amb mitjans manuals i càrrega mecànica del material excavat. Criteri d'amidament:
m3 de volum excavat segons les especif icacions de la DT, amidat com a diferència en-
tre els perf ils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els per-
f ils teòrics assenyalats als plànols, amb les modif icacions 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 inclosos en el preu
el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar
les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions
relatives a excavacions, entibacions i voladures.

CENT DIVUIT  EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS
ABOCADOR     M3  CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT ABOCADOR                             47,76

Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador espe-
cíf ic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 10 km, amb
camió de 7 t, carregat amb mitjans manuals.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 prèviament 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 esponja-
ment d'un 35%. Inclou Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb
una densitat des de 1,10 fins a 1,45 t/m3.

QUARANTA-SET  EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS
SORRA        M3  SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE SORRA A RASA                        34,62

Subministrament de terra seleccionada d'aportació.Criteri d'amidament: m3 de volum
amidat segons les especif icacions de la DT.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%.  Inclou el rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i f ins a 2
m, amb material seleccionat, en tongades de gruix més de 25 i f ins a 50 cm, utilitzant
corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM.

TRENTA-QUATRE  EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
GRAVACIM     M3  GRAVA-CIMENT PER A FARCIMENT I ESTESA                           125,63

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i f ins a 2 m, amb material adequat,
en tongades de gruix més de 25 i f ins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compac-
tar, amb compactació del 95 % PM. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons
les especif icacions de la DT. La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del
material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la cons-
trucció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

CENT VINT-I-CINC  EUROS amb SEIXANTA-TRES 
CÈNTIMS
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SUBB         M3  SUBBASE. ESTESA I COMPACTACIÓ                                   36,18

Subbase de terra-ciment elaborada a l'obra en planta, amb terra seleccionada i ciment
pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N, col.locada amb estenedora i piconatge del
material al 95% del PM. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especif ica-
cions de la DT. No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors
a les tolerables.No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. No és d'a-
bonament en aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'afegeixi per a donar
obertura al trànsit. L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assenta-
ment correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.

TRENTA-SIS  EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS
RASFALT      M2  REPOSICIÓ D'AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT                        36,19

Reposició de paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa D-12 amb
granulat granític i betum asfàltic de penetració, de 10 cm de gruix, estesa i compacta-
da manualment al 98 % de l'assaig marshall. Criteri d'amidament: m2 de superfície ami-
dada segons les especif icacions de la DT.

TRENTA-SIS  EUROS amb DINOU CÈNTIMS
RP3030       M2  REPOSICIÓ PANOTS DE 30X30                                       31,35

Paviment de panot per a vorera de palet de riera de 30x30x4cm, classe 1a, preu supe-
rior, sobre suport de 3 cm de sorra, col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland. Criteri d'amida-
ment: m2 de superfície executada d'acord amb les especif icacions de la DT, amb de-
ducció de la superfície corresponent a Obertures interiors, d'acord amb els criteris se-
güents: - Obertures d'1,5 m2 , com a màxim: No es dedueixen - Obertures de mes d'1,5
m2: Es dedueixen al 100% Aquests criteris inclouen l'acabament específ ic dels acords
a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment
conformen la unitat.

TRENTA-UN  EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS
IMPREV02     PA  IMPREVISTOS A JUSTIFICAR EN OBRA CIVIL D'URB. ALT IMPACTE       2.764,28

Imprevistos a justif icar en concepte de modificació de serveis no detectats anticipada-
ment al tractar-se d'una obra d'urbanització en zona antiga urbana consolidada. Inclou
modificacions extres de xarxa de sanejament, tubs de gas, aigua, fontaneria, teleco-
municacions i/o electricitat. Per certif icar aquest import caldrà aportar fotografia de l'im-
previst i quadre descomposat de l'actuació realitzada.

DOS MIL SET-CENTS SEIXANTA-QUATRE  EUROS amb 
VINT-I-VUIT CÈNTIMS
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SUBCAPITOL X073 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT                                         
TPVC160S     ML  SIC TUB PVC D160MM UNE EN 1401-1 SENYALITZAT                    15,66

Subministrament i col·locació de tub de sanejament de PVC de diàmetre nominal 160mm
de paret massissa, autoportant, amb unió amb junta llaviada i goma, col·locat al fons
de la rasa amb el pendent que assenyali el projecte. Criteri d'amidament: m de llargària
instal·lada, amidada segons les especif icacions de la DT, entre els eixos dels elements
o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i
els empalmaments que s'hagin efectuat. Aquest criteri inclou les despeses associades
a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada.

QUINZE  EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
TPVC250S     ML  SIC TUB PVC D250MM UNE EN 1401-1 SENYALITZAT                    26,97

Subministrament i col·locació de tub de sanejament de PVC de diàmetre nominal 250mm
de paret massissa, autoportant, amb unió amb junta llaviada i goma, col·locat al fons
de la rasa amb el pendent que assenyali el projecte. Criteri d'amidament: m de llargària
instal·lada, amidada segons les especif icacions de la DT, entre els eixos dels elements
o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i
els empalmaments que s'hagin efectuat. Aquest criteri inclou les despeses associades
a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada.

VINT-I-SIS  EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS
TPVC315S     ML  SIC TUB PVC D315MM UNE EN 1401-1 SENYALITZAT                    33,49

Subministrament i col·locació de tub de sanejament de PVC de diàmetre nominal 315mm
de paret massissa, autoportant, amb unió amb junta llaviada i goma, col·locat al fons
de la rasa amb el pendent que assenyali el projecte. Criteri d'amidament: m de llargària
instal·lada, amidada segons les especif icacions de la DT, entre els eixos dels elements
o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i
els empalmaments que s'hagin efectuat. Aquest criteri inclou les despeses associades
a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada.

TRENTA-TRES  EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS
TPVC400S     ML  SIC TUB PVC D400MM UNE EN 1401-1 SENYALITZAT                    74,54

Subministrament i col·locació de tub de sanejament de PVC de diàmetre nominal 400mm
de paret massissa, autoportant, amb unió amb junta llaviada i goma, col·locat al fons
de la rasa amb el pendent que assenyali el projecte. Criteri d'amidament: m de llargària
instal·lada, amidada segons les especif icacions de la DT, entre els eixos dels elements
o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i
els empalmaments que s'hagin efectuat. Aquest criteri inclou les despeses associades
a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada.

SETANTA-QUATRE  EUROS amb CINQUANTA-QUATRE 
CÈNTIMS

CLICK250160  UT  ESCOMESA INGERT CLICK D160MM PER TUB PVC250                     80,21
Subministrament i col·locació d'escomesa sistema ingert clic, marca tuyper o equivalent,
amb pvc une 1401-1 de diàmetre 160mm per acoplar-se a tub de de pvc de diàmetre
315mm. Inclou la formació del forat al tub, la connexió al tub preexistent d'escomesa
i el segellat del conjunt.

VUITANTA  EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS
CLICK315160  UT  ESCOMESA INGERT CLICK D160MM PER TUB PVC315                     92,14

Subministrament i col·locació d'escomesa sistema ingert clic, marca tuyper o equivalent,
amb pvc une 1401-1 de diàmetre 160mm per acoplar-se a tub de de pvc de diàmetre
315mm. Inclou la formació del forat al tub, la connexió al tub preexistent d'escomesa
i el segellat del conjunt.

NORANTA-DOS  EUROS amb CATORZE CÈNTIMS
CLICK400160  UT  ESCOMESA INGERT CLICK D160MM PER TUB PVC400                     114,59

Subministrament i col·locació d'escomesa sistema ingert clic , marca tuyper o equiva-
lent, amb pvc une 1401-1 de diàmetre 160mm per acoplar-se a tub de de pvc de diàme-
tre 400mm. Inclou la formació del forat al tub, la connexió al tub preexistent d'escome-
sa i el segellat del conjunt.

CENT CATORZE  EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
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FD5J535E     UT  CAIXA PER EMBORNAL, COL·LOCADA. GERO LLISCAT INTERIORMENT       192,11

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm o similar adient per reixa Delta-80 o equivalent,
amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins i esquer-
dejat per fora amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre
solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons
les especif icacions de la DT. No inclou marc ni reixa.

CENT NORANTA-DOS  EUROS amb ONZE CÈNTIMS
FD5Z7CD4     UT  BASTIMENT I REIXA P/EMBORNAL. DELTA-80 O EQUIV. FOSA DUCT.      76,43

Subministrament i col·locació de bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a em-
bornal,  model FD Benito Delta80 o equivalent , classe D400 segons norma UNE-EN 124
i 12-17 dm2 de superfície d'absorció, col.locat amb morter. Criteri d'amidament: Unitat
mesurada segons les especif icacions de la DT. 

SETANTA-SIS  EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS
ENLL400      UT  MANIGUET UNIÓ FEMELLA/FEMELLA COLZE 45º D-400MM                 147,87

Subministrament i col·locació de maniguet d'unió femella/femella per a colze 45º de dià-
metre 400mm de pvc une 1401-1 sobre canonada del mateix tipus.

CENT QUARANTA-SET  EUROS amb VUITANTA-SET 
CÈNTIMS

PRV2.5       UT  POU D=100CM,H=2,8M,SOLERA+LLAMB.HM-20P/20/I,MAÓ CALAT 14CM,ARREB 825,90
Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2,8 m de fondària, amb solera amb llam-
bordins sobre llit de formigó HM-20P/20/I, paret de maó calat de gruix 30 cm o anells
prefabricats de formigó tipus ICA o equivalents, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:0,5:4  i graons de polietilè taronges de 200x200x200 mm. No inclou exca-
vació marc ni tapa.

VUIT-CENTS VINT-I-CINC  EUROS amb NORANTA 
CÈNTIMS

FDDZ6DD4     UT  BASTIMENT CIRC.,FOS.DÚCTIL,P/POU REG.+TAPA ABATIB+TANCAPAS D=600 145,85
Subministrament i col·locació de bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre
i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons nor-
ma UNE-EN 124, col·locat amb morter

CENT QUARANTA-CINC  EUROS amb VUITANTA-CINC 
CÈNTIMS

SUBCAPITOL X074 SEGURETAT I  SALUT LABORAL                                       
PLASS02      UT  PLA DE S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                     962,06

Confecció de Pla de Seguretat i Salut laboral conforme a l'estudi o estudi bàsic de se-
guretat i salut laboral del projecte, per a una obra d'urbanització d'alt impacte (en zona
urbana consolidada) de PEM<250.000€. El Pla complirà tota la normativa vigent en ma-
tèria de prevenció de riscos laborals i també tindrà en compte la senyalització i desvia-
ments viaris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra.

NOU-CENTS SEIXANTA-DOS  EUROS amb SIS CÈNTIMS
IMPLANTSS02  UT  IMPLANTACIÓ S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                1.282,75

Implantació de la seguretat i salut laboral d'una d'urbanització d'alt impacte (en zona
urbana consolidada) de PEM<250.000€. per tal de complir tota la normativa vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals i també tindrà en compte la senyalització i des-
viaments viaris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra. Inclou el subministrament
de proteccions individuals, col·lectives i equipaments+formació.

MIL DOS-CENTS VUITANTA-DOS  EUROS amb 
SETANTA-CINC CÈNTIMS
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SUBCAPITOL X075 CONTROL DE QUALITAT                                             
CDQURB2      UT  CDQ OBRA URB. PEM<250.000€                                      1.714,54

Despesa derivada del control de qualitat d'una obra d'urbanització de sanejament amb
un PEM >250.000€. Inclou inspecció TV abans de terraplenar rasa i un altra cop terra-
plenat i pavimentat. Inclou assajos bàsics dels materials de replè compactats.

MIL SET-CENTS CATORZE  EUROS amb 
CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
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CAPITOL E07 C/ SANTA EUGÈNIA                                                
SUBCAPITOL E071 ACTUACIONS PRÈVIES                                              
VARIS9       UT  PUBLICITAT OBRA FONS COHESIÓ                                    250,00

Publicitat de l'obra conforme les bases reglamentàries dels Fons Europeus de Cohesió
FEDER. Inclou:
- Subministrament i col·locació de cartell de mides reglamentàries i amb inscripcions
homologades a peu d'obra.
- Publicació informativa de l'obra en diari de tirada autonòmica a determinar per l'òrgan
intermig de gestió.
- Presa fotogràfica en format digital del transcurs de l'obra
- Presa de videos de l'execució de l'obra
- Entrega final de document fotogràfic imprès amb l'evolució de l'obra i la inspecció TV
final de la claveguera (DVD+informe imprès).

DOS-CENTS CINQUANTA  EUROS
SUBCAPITOL E072 OBRA CIVIL                                                      
AP3030       M2  ENDERROC PAVIMENT PANOT 30X30 AMB MITJANS MECÀNICS              10,67

Demolició de paviment de panots col.locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i
f ins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre ca-
mió. Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especif ica-
cions de la DT.

DEU  EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS
AFORM20      M2  ARRENCAMENT DE PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 20CM.                     21,97

Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i f ins a 2 m d'amplària, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega sobre camió.

VINT-I-UN  EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS
RMA          ME  EXCAVACIÓ MANUAL EN RASA FINS A 1,5M. DE FONDÀRIA               118,31

Excavació de rasa de fins a 1.5 m de fondària i f ins a 2 m d'amplària, en terreny de tràn-
sit, amb mitjans manuals i càrrega mecànica del material excavat. Criteri d'amidament:
m3 de volum excavat segons les especif icacions de la DT, amidat com a diferència en-
tre els perf ils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els per-
f ils teòrics assenyalats als plànols, amb les modif icacions 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 inclosos en el preu
el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar
les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions
relatives a excavacions, entibacions i voladures.

CENT DIVUIT  EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS
RFORM20      M2  REPOSICIÓ DE SOLERA DE FORMIGÓ DE 20CM.                         31,34

Reposició de base per a calçada, de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i gran-
dària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual,
amb acabat reglejat

TRENTA-UN  EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
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SUBCAPITOL E073 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT                                         
FD5J535E     UT  CAIXA PER EMBORNAL, COL·LOCADA. GERO LLISCAT INTERIORMENT       192,11

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm o similar adient per reixa Delta-80 o equivalent,
amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins i esquer-
dejat per fora amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre
solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons
les especif icacions de la DT. No inclou marc ni reixa.

CENT NORANTA-DOS  EUROS amb ONZE CÈNTIMS
FD5Z7CD4     UT  BASTIMENT I REIXA P/EMBORNAL. DELTA-80 O EQUIV. FOSA DUCT.      76,43

Subministrament i col·locació de bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a em-
bornal,  model FD Benito Delta80 o equivalent , classe D400 segons norma UNE-EN 124
i 12-17 dm2 de superfície d'absorció, col.locat amb morter. Criteri d'amidament: Unitat
mesurada segons les especif icacions de la DT. 

SETANTA-SIS  EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS
SUBCAPITOL E074 SEGURETAT I  SALUT LABORAL                                       
PLASS6       UT  PLA DE S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                     360,95

Confecció de Pla de Seguretat i Salut laboral conforme a l'estudi o estudi bàsic de se-
guretat i salut laboral del projecte, per a una obra d'urbanització d'alt impacte (en zona
urbana consolidada) de PEM<250.000€. El Pla complirà tota la normativa vigent en ma-
tèria de prevenció de riscos laborals i també tindrà en compte la senyalització i desvia-
ments viaris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra.

TRES-CENTS SEIXANTA  EUROS amb NORANTA-CINC 
CÈNTIMS

IMPLANTSS6   UT  IMPLANTACIÓ S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                481,26
Implantació de la seguretat i salut laboral d'una d'urbanització d'alt impacte (en zona
urbana consolidada) de PEM<250.000€. per tal de complir tota la normativa vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals i també tindrà en compte la senyalització i des-
viaments viaris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra. Inclou el subministrament
de proteccions individuals, col·lectives i equipaments+formació.

QUATRE-CENTS VUITANTA-UN  EUROS amb VINT-I-SIS 
CÈNTIMS
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CAPITOL X08 TORRE ALFONS XII                                                
SUBCAPITOL X081 ACTUACIONS PRÈVIES                                              
VARIS        UT  PUBLICITAT OBRA FONS COHESIÓ                                    1.500,00

Publicitat de l'obra conforme les bases reglamentàries dels Fons Europeus de Cohesió
FEDER. Inclou:
- Subministrament i col·locació de cartell de mides reglamentàries i amb inscripcions
homologades a peu d'obra.
- Publicació informativa de l'obra en diari de tirada autonòmica a determinar per l'òrgan
intermig de gestió.
- Presa fotogràfica en format digital del transcurs de l'obra
- Presa de videos de l'execució de l'obra
- Entrega final de document fotogràfic imprès amb l'evolució de l'obra i la inspecció TV
final de la claveguera (DVD+informe imprès).

MIL CINC-CENTS  EUROS
SUBCAPITOL X082 OBRA CIVIL                                                      
CATA         UT  CATA DE LOCALITZACIÓ. MITJANS MECÀNICS + AJUDES MANUALS         51,39

Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mit-
jans mecànics i càrrega amb les terres deixades a la vora.

Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especif icacions de la DT, amidat
com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de comen-
çar les obres i els perf ils teòrics assenyalats als plànols, amb les modif icacions apro-
vades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés d'excavació 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 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 esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat
totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

CINQUANTA-UN  EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS
TALLDISC     ML  TALL AMB DISC DE PAVIMENT                                       3,27

Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, f ins a una fon-
dària de 20 cm

TRES  EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS
AASFALT      M2  ENDERROC PAVIMENT ASFÀLTIC AMB MITJANS MECÀNICS                 7,56

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i f ins a 2 m d'am-
plària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. Criteri d'ami-
dament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especif icacions de la DT.

SET  EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
RMAQ         M3  EXCAVACIÓ A MÀQUINA EN RASA FINS A 1,5M. DE FONDÀRIA            90,53

Excavació de rasa de fins a 1.5 m de fondària i f ins a 2 m d'amplària, en terreny de tràn-
sit, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat. Criteri d'amidament:
m3 de volum excavat segons les especif icacions de la DT, amidat com a diferència en-
tre els perf ils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els per-
f ils teòrics assenyalats als plànols, amb les modif icacions 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 inclosos en el preu
el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar
les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions
relatives a excavacions, entibacions i voladures.

NORANTA  EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
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ABOCADOR     M3  CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT ABOCADOR                             47,76

Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador espe-
cíf ic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 10 km, amb
camió de 7 t, carregat amb mitjans manuals.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 prèviament 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 esponja-
ment d'un 35%. Inclou Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb
una densitat des de 1,10 fins a 1,45 t/m3.

QUARANTA-SET  EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS
SORRA        M3  SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE SORRA A RASA                        34,62

Subministrament de terra seleccionada d'aportació.Criteri d'amidament: m3 de volum
amidat segons les especif icacions de la DT.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%.  Inclou el rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i f ins a 2
m, amb material seleccionat, en tongades de gruix més de 25 i f ins a 50 cm, utilitzant
corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM.

TRENTA-QUATRE  EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
GRAVACIM     M3  GRAVA-CIMENT PER A FARCIMENT I ESTESA                           125,63

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i f ins a 2 m, amb material adequat,
en tongades de gruix més de 25 i f ins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compac-
tar, amb compactació del 95 % PM. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons
les especif icacions de la DT. La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del
material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la cons-
trucció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

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

SUBB         M3  SUBBASE. ESTESA I COMPACTACIÓ                                   36,18

Subbase de terra-ciment elaborada a l'obra en planta, amb terra seleccionada i ciment
pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N, col.locada amb estenedora i piconatge del
material al 95% del PM. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especif ica-
cions de la DT. No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors
a les tolerables.No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. No és d'a-
bonament en aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'afegeixi per a donar
obertura al trànsit. L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assenta-
ment correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.

TRENTA-SIS  EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS
IMPREV02     PA  IMPREVISTOS A JUSTIFICAR EN OBRA CIVIL D'URB. ALT IMPACTE       2.764,28

Imprevistos a justif icar en concepte de modificació de serveis no detectats anticipada-
ment al tractar-se d'una obra d'urbanització en zona antiga urbana consolidada. Inclou
modificacions extres de xarxa de sanejament, tubs de gas, aigua, fontaneria, teleco-
municacions i/o electricitat. Per certif icar aquest import caldrà aportar fotografia de l'im-
previst i quadre descomposat de l'actuació realitzada.

DOS MIL SET-CENTS SEIXANTA-QUATRE  EUROS amb 
VINT-I-VUIT CÈNTIMS
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SUBCAPITOL X083 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT                                         
TPVC250S     ML  SIC TUB PVC D250MM UNE EN 1401-1 SENYALITZAT                    26,97

Subministrament i col·locació de tub de sanejament de PVC de diàmetre nominal 250mm
de paret massissa, autoportant, amb unió amb junta llaviada i goma, col·locat al fons
de la rasa amb el pendent que assenyali el projecte. Criteri d'amidament: m de llargària
instal·lada, amidada segons les especif icacions de la DT, entre els eixos dels elements
o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i
els empalmaments que s'hagin efectuat. Aquest criteri inclou les despeses associades
a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada.

VINT-I-SIS  EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS
ENLL250      UT  MANIGUET UNIÓ FEMELLA/FEMELLA D250MM UNE EN 1401-1              64,93

Subministrament i col·locació de maniguet/colze 45º d'unió de pvc une 1401-1 per a
diàmetre nominal 250mm., amb unió femella-femella i junta llaviada amb goma elàstica.

SEIXANTA-QUATRE  EUROS amb NORANTA-TRES 
CÈNTIMS

PRV2.5       UT  POU D=100CM,H=2,8M,SOLERA+LLAMB.HM-20P/20/I,MAÓ CALAT 14CM,ARREB 825,90
Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2,8 m de fondària, amb solera amb llam-
bordins sobre llit de formigó HM-20P/20/I, paret de maó calat de gruix 30 cm o anells
prefabricats de formigó tipus ICA o equivalents, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:0,5:4  i graons de polietilè taronges de 200x200x200 mm. No inclou exca-
vació marc ni tapa.

VUIT-CENTS VINT-I-CINC  EUROS amb NORANTA 
CÈNTIMS

FDDZ6DD4     UT  BASTIMENT CIRC.,FOS.DÚCTIL,P/POU REG.+TAPA ABATIB+TANCAPAS D=600 145,85
Subministrament i col·locació de bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre
i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons nor-
ma UNE-EN 124, col·locat amb morter

CENT QUARANTA-CINC  EUROS amb VUITANTA-CINC 
CÈNTIMS

CONPOU       UT  CONNEXIÓ A POU EXISTENT XARXA SANEJ.                            61,55
Connexió de nova xarxa de sanejament de d.200mm a pou o tub existent de sanejament
visitable.  Inclou la perforació, aplicació de cola i àrid al tub, morter al forat del pou, se-
gellat f inal i totes les despeses auxiliars.

SEIXANTA-UN  EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
CONFOSSA     UT  CONNEXIÓ FOSSA SÈPTICA EXIST. A XARXA                           284,84

Connexió de fossa sèptica existent a nova conducció de xarxa de sanejament Inclou
descobrir punt d'evacuació de la fossa i sobreeixidor, connexió a xarxa amb peces
especials une 1401-1 i segellat del conjunt + despeses auxiliars.

DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE  EUROS amb 
VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI UD RESUM PREU

SUBCAPITOL X084 SEGURETAT I  SALUT LABORAL                                       
PLASS02      UT  PLA DE S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                     962,06

Confecció de Pla de Seguretat i Salut laboral conforme a l'estudi o estudi bàsic de se-
guretat i salut laboral del projecte, per a una obra d'urbanització d'alt impacte (en zona
urbana consolidada) de PEM<250.000€. El Pla complirà tota la normativa vigent en ma-
tèria de prevenció de riscos laborals i també tindrà en compte la senyalització i desvia-
ments viaris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra.

NOU-CENTS SEIXANTA-DOS  EUROS amb SIS CÈNTIMS
IMPLANTSS02  UT  IMPLANTACIÓ S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                1.282,75

Implantació de la seguretat i salut laboral d'una d'urbanització d'alt impacte (en zona
urbana consolidada) de PEM<250.000€. per tal de complir tota la normativa vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals i també tindrà en compte la senyalització i des-
viaments viaris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra. Inclou el subministrament
de proteccions individuals, col·lectives i equipaments+formació.

MIL DOS-CENTS VUITANTA-DOS  EUROS amb 
SETANTA-CINC CÈNTIMS

SUBCAPITOL X085 CONTROL DE QUALITAT                                             
CDQURB3      UT  CDQ OBRA URB. PEM<250.000€                                      2.984,21

Despesa derivada del control de qualitat d'una obra d'urbanització de sanejament amb
un PEM >250.000€. Inclou inspecció TV abans de terraplenar rasa i un altra cop terra-
plenat i pavimentat. Inclou assajos bàsics dels materials de replè compactats.

DOS MIL NOU-CENTS VUITANTA-QUATRE  EUROS amb 
VINT-I-UN CÈNTIMS

 Pàgina 54
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MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL X09 TORRE GIRONELLA                                                 
SUBCAPITOL X091 ACTUACIONS PRÈVIES                                              
VARIS        UT  PUBLICITAT OBRA FONS COHESIÓ                                    1.500,00

Publicitat de l'obra conforme les bases reglamentàries dels Fons Europeus de Cohesió
FEDER. Inclou:
- Subministrament i col·locació de cartell de mides reglamentàries i amb inscripcions
homologades a peu d'obra.
- Publicació informativa de l'obra en diari de tirada autonòmica a determinar per l'òrgan
intermig de gestió.
- Presa fotogràfica en format digital del transcurs de l'obra
- Presa de videos de l'execució de l'obra
- Entrega final de document fotogràfic imprès amb l'evolució de l'obra i la inspecció TV
final de la claveguera (DVD+informe imprès).

MIL CINC-CENTS  EUROS
SUBCAPITOL X092 OBRA CIVIL                                                      
CATA         UT  CATA DE LOCALITZACIÓ. MITJANS MECÀNICS + AJUDES MANUALS         51,39

Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mit-
jans mecànics i càrrega amb les terres deixades a la vora.

Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especif icacions de la DT, amidat
com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de comen-
çar les obres i els perf ils teòrics assenyalats als plànols, amb les modif icacions apro-
vades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés d'excavació 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 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 esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat
totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

CINQUANTA-UN  EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS
TALLDISC     ML  TALL AMB DISC DE PAVIMENT                                       3,27

Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, f ins a una fon-
dària de 20 cm

TRES  EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS
AASFALT      M2  ENDERROC PAVIMENT ASFÀLTIC AMB MITJANS MECÀNICS                 7,56

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i f ins a 2 m d'am-
plària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. Criteri d'ami-
dament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especif icacions de la DT.

SET  EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
RMAQ         M3  EXCAVACIÓ A MÀQUINA EN RASA FINS A 1,5M. DE FONDÀRIA            90,53

Excavació de rasa de fins a 1.5 m de fondària i f ins a 2 m d'amplària, en terreny de tràn-
sit, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat. Criteri d'amidament:
m3 de volum excavat segons les especif icacions de la DT, amidat com a diferència en-
tre els perf ils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els per-
f ils teòrics assenyalats als plànols, amb les modif icacions 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 inclosos en el preu
el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar
les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions
relatives a excavacions, entibacions i voladures.

NORANTA  EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
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ABOCADOR     M3  CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT ABOCADOR                             47,76

Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador espe-
cíf ic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 10 km, amb
camió de 7 t, carregat amb mitjans manuals.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 prèviament 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 esponja-
ment d'un 35%. Inclou Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb
una densitat des de 1,10 fins a 1,45 t/m3.

QUARANTA-SET  EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS
SORRA        M3  SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE SORRA A RASA                        34,62

Subministrament de terra seleccionada d'aportació.Criteri d'amidament: m3 de volum
amidat segons les especif icacions de la DT.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%.  Inclou el rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i f ins a 2
m, amb material seleccionat, en tongades de gruix més de 25 i f ins a 50 cm, utilitzant
corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM.

TRENTA-QUATRE  EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
GRAVACIM     M3  GRAVA-CIMENT PER A FARCIMENT I ESTESA                           125,63

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i f ins a 2 m, amb material adequat,
en tongades de gruix més de 25 i f ins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compac-
tar, amb compactació del 95 % PM. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons
les especif icacions de la DT. La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del
material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la cons-
trucció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

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

SUBB         M3  SUBBASE. ESTESA I COMPACTACIÓ                                   36,18

Subbase de terra-ciment elaborada a l'obra en planta, amb terra seleccionada i ciment
pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N, col.locada amb estenedora i piconatge del
material al 95% del PM. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especif ica-
cions de la DT. No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors
a les tolerables.No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. No és d'a-
bonament en aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'afegeixi per a donar
obertura al trànsit. L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assenta-
ment correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.

TRENTA-SIS  EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS
IMPREV02     PA  IMPREVISTOS A JUSTIFICAR EN OBRA CIVIL D'URB. ALT IMPACTE       2.764,28

Imprevistos a justif icar en concepte de modificació de serveis no detectats anticipada-
ment al tractar-se d'una obra d'urbanització en zona antiga urbana consolidada. Inclou
modificacions extres de xarxa de sanejament, tubs de gas, aigua, fontaneria, teleco-
municacions i/o electricitat. Per certif icar aquest import caldrà aportar fotografia de l'im-
previst i quadre descomposat de l'actuació realitzada.

DOS MIL SET-CENTS SEIXANTA-QUATRE  EUROS amb 
VINT-I-VUIT CÈNTIMS
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SUBCAPITOL X093 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT                                         
TPVC200S     ML  SIC TUB PVC D200MM UNE EN 1401-1 SENYALITZAT                    19,08

Subministrament i col·locació de tub de sanejament de PVC de diàmetre nominal 200mm
de paret massissa, autoportant, amb unió amb junta llaviada i goma, col·locat al fons
de la rasa amb el pendent que assenyali el projecte. Criteri d'amidament: m de llargària
instal·lada, amidada segons les especif icacions de la DT, entre els eixos dels elements
o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i
els empalmaments que s'hagin efectuat. Aquest criteri inclou les despeses associades
a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada.

DINOU  EUROS amb VUIT CÈNTIMS
TPVC250S     ML  SIC TUB PVC D250MM UNE EN 1401-1 SENYALITZAT                    26,97

Subministrament i col·locació de tub de sanejament de PVC de diàmetre nominal 250mm
de paret massissa, autoportant, amb unió amb junta llaviada i goma, col·locat al fons
de la rasa amb el pendent que assenyali el projecte. Criteri d'amidament: m de llargària
instal·lada, amidada segons les especif icacions de la DT, entre els eixos dels elements
o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i
els empalmaments que s'hagin efectuat. Aquest criteri inclou les despeses associades
a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada.

VINT-I-SIS  EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS
CMF45200     UT  COLZE 45º MASCLE/ FEMELLA D200MM                                30,49

Subministrament i col·locació de maniguet d'unió mascle/femella per a colze 45º de dià-
metre 200mm de pvc une 1401-1 sobre canonada del mateix tipus.

TRENTA  EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS
ENLL250      UT  MANIGUET UNIÓ FEMELLA/FEMELLA D250MM UNE EN 1401-1              64,93

Subministrament i col·locació de maniguet/colze 45º d'unió de pvc une 1401-1 per a
diàmetre nominal 250mm., amb unió femella-femella i junta llaviada amb goma elàstica.

SEIXANTA-QUATRE  EUROS amb NORANTA-TRES 
CÈNTIMS

PRV2.5       UT  POU D=100CM,H=2,8M,SOLERA+LLAMB.HM-20P/20/I,MAÓ CALAT 14CM,ARREB 825,90
Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2,8 m de fondària, amb solera amb llam-
bordins sobre llit de formigó HM-20P/20/I, paret de maó calat de gruix 30 cm o anells
prefabricats de formigó tipus ICA o equivalents, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:0,5:4  i graons de polietilè taronges de 200x200x200 mm. No inclou exca-
vació marc ni tapa.

VUIT-CENTS VINT-I-CINC  EUROS amb NORANTA 
CÈNTIMS

FDDZ6DD4     UT  BASTIMENT CIRC.,FOS.DÚCTIL,P/POU REG.+TAPA ABATIB+TANCAPAS D=600 145,85
Subministrament i col·locació de bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre
i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons nor-
ma UNE-EN 124, col·locat amb morter

CENT QUARANTA-CINC  EUROS amb VUITANTA-CINC 
CÈNTIMS
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SUBCAPITOL X094 SEGURETAT I  SALUT LABORAL                                       
PLASS02      UT  PLA DE S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                     962,06

Confecció de Pla de Seguretat i Salut laboral conforme a l'estudi o estudi bàsic de se-
guretat i salut laboral del projecte, per a una obra d'urbanització d'alt impacte (en zona
urbana consolidada) de PEM<250.000€. El Pla complirà tota la normativa vigent en ma-
tèria de prevenció de riscos laborals i també tindrà en compte la senyalització i desvia-
ments viaris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra.

NOU-CENTS SEIXANTA-DOS  EUROS amb SIS CÈNTIMS
IMPLANTSS03  UT  IMPLANTACIÓ S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                3.344,04

Implantació de la seguretat i salut laboral d'una d'urbanització d'alt impacte (en zona
urbana consolidada) de PEM<250.000€. per tal de complir tota la normativa vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals i també tindrà en compte la senyalització i des-
viaments viaris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra. Inclou el subministrament
de proteccions individuals, col·lectives i equipaments+formació.

TRES MIL TRES-CENTS QUARANTA-QUATRE  EUROS 
amb QUATRE CÈNTIMS

SUBCAPITOL X095 CONTROL DE QUALITAT                                             
CDQURB3      UT  CDQ OBRA URB. PEM<250.000€                                      2.984,21

Despesa derivada del control de qualitat d'una obra d'urbanització de sanejament amb
un PEM >250.000€. Inclou inspecció TV abans de terraplenar rasa i un altra cop terra-
plenat i pavimentat. Inclou assajos bàsics dels materials de replè compactats.

DOS MIL NOU-CENTS VUITANTA-QUATRE  EUROS amb 
VINT-I-UN CÈNTIMS

 Pàgina 58



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUADRE DE PREUS 2 



QUADRE DE PREUS 2
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL E01 C/ BARCELONA                                                    
SUBCAPITOL 01 ACTUACIONS PRÈVIES                                              
VARIS9       UT  PUBLICITAT OBRA FONS COHESIÓ                                    

Publicitat de l'obra conforme les bases reglamentàries dels Fons Europeus de Cohesió
FEDER. Inclou:
- Subministrament i col·locació de cartell de mides reglamentàries i amb inscripcions
homologades a peu d'obra.
- Publicació informativa de l'obra en diari de tirada autonòmica a determinar per l'òrgan
intermig de gestió.
- Presa fotogràfica en format digital del transcurs de l'obra
- Presa de videos de l'execució de l'obra
- Entrega final de document fotogràfic imprès amb l'evolució de l'obra i la inspecció TV
final de la claveguera (DVD+informe imprès).

Materials ....................................................... 250,00

TOTAL PARTIDA .......................................... 250,00
SUBCAPITOL 02 OBRA CIVIL                                                      
AP3030       M2  ENDERROC PAVIMENT PANOT 30X30 AMB MITJANS MECÀNICS              

Demolició de paviment de panots col.locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i
f ins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre ca-
mió. Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especif ica-
cions de la DT.

Maquinaria .................................................... 10,67

TOTAL PARTIDA .......................................... 10,67
AFORM20      M2  ARRENCAMENT DE PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 20CM.                     

Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i f ins a 2 m d'amplària, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega sobre camió.

Maquinaria .................................................... 21,97

TOTAL PARTIDA .......................................... 21,97
RMA          ME  EXCAVACIÓ MANUAL EN RASA FINS A 1,5M. DE FONDÀRIA               

Excavació de rasa de fins a 1.5 m de fondària i f ins a 2 m d'amplària, en terreny de tràn-
sit, amb mitjans manuals i càrrega mecànica del material excavat. Criteri d'amidament:
m3 de volum excavat segons les especif icacions de la DT, amidat com a diferència en-
tre els perf ils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els per-
f ils teòrics assenyalats als plànols, amb les modif icacions 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 inclosos en el preu
el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar
les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions
relatives a excavacions, entibacions i voladures.

Ma d'obra...................................................... 118,31

TOTAL PARTIDA .......................................... 118,31
RFORM20      M2  REPOSICIÓ DE SOLERA DE FORMIGÓ DE 20CM.                         

Reposició de base per a calçada, de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i gran-
dària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual,
amb acabat reglejat

Ma d'obra...................................................... 14,83
Maquinaria .................................................... 0,16
Materials ....................................................... 16,35

TOTAL PARTIDA .......................................... 31,34
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SUBCAPITOL 03 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT                                         
FD5J535E     UT  CAIXA PER EMBORNAL, COL·LOCADA. GERO LLISCAT INTERIORMENT       

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm o similar adient per reixa Delta-80 o equivalent,
amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins i esquer-
dejat per fora amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre
solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons
les especif icacions de la DT. No inclou marc ni reixa.

Ma d'obra...................................................... 145,99
Maquinaria .................................................... 0,21
Materials ....................................................... 45,92

TOTAL PARTIDA .......................................... 192,11
FD5Z7CD4     UT  BASTIMENT I REIXA P/EMBORNAL. DELTA-80 O EQUIV. FOSA DUCT.      

Subministrament i col·locació de bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a em-
bornal,  model FD Benito Delta80 o equivalent , classe D400 segons norma UNE-EN 124
i 12-17 dm2 de superfície d'absorció, col.locat amb morter. Criteri d'amidament: Unitat
mesurada segons les especif icacions de la DT. 

Ma d'obra...................................................... 12,62
Materials ....................................................... 63,81

TOTAL PARTIDA .......................................... 76,43
SUBCAPITOL 04 SEGURETAT I  SALUT LABORAL                                       
PLASS6       UT  PLA DE S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                     

Confecció de Pla de Seguretat i Salut laboral conforme a l'estudi o estudi bàsic de se-
guretat i salut laboral del projecte, per a una obra d'urbanització d'alt impacte (en zona
urbana consolidada) de PEM<250.000€. El Pla complirà tota la normativa vigent en ma-
tèria de prevenció de riscos laborals i també tindrà en compte la senyalització i desvia-
ments viaris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra.

Materials ....................................................... 360,95

TOTAL PARTIDA .......................................... 360,95
IMPLANTSS6   UT  IMPLANTACIÓ S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                

Implantació de la seguretat i salut laboral d'una d'urbanització d'alt impacte (en zona
urbana consolidada) de PEM<250.000€. per tal de complir tota la normativa vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals i també tindrà en compte la senyalització i des-
viaments viaris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra. Inclou el subministrament
de proteccions individuals, col·lectives i equipaments+formació.

Materials ....................................................... 481,26

TOTAL PARTIDA .......................................... 481,26
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QUADRE DE PREUS 2
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL X01 C/ BASSEGODA                                                    
SUBCAPITOL X011 ACTUACIONS PRÈVIES                                              
VARIS        UT  PUBLICITAT OBRA FONS COHESIÓ                                    

Publicitat de l'obra conforme les bases reglamentàries dels Fons Europeus de Cohesió
FEDER. Inclou:
- Subministrament i col·locació de cartell de mides reglamentàries i amb inscripcions
homologades a peu d'obra.
- Publicació informativa de l'obra en diari de tirada autonòmica a determinar per l'òrgan
intermig de gestió.
- Presa fotogràfica en format digital del transcurs de l'obra
- Presa de videos de l'execució de l'obra
- Entrega final de document fotogràfic imprès amb l'evolució de l'obra i la inspecció TV
final de la claveguera (DVD+informe imprès).

Materials ....................................................... 1.500,00

TOTAL PARTIDA .......................................... 1.500,00
SUBCAPITOL X012 OBRA CIVIL                                                      
TALLDISC     ML  TALL AMB DISC DE PAVIMENT                                       

Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, f ins a una fon-
dària de 20 cm

Ma d'obra...................................................... 2,07
Maquinaria .................................................... 1,17
Materials ....................................................... 0,03

TOTAL PARTIDA .......................................... 3,27
AASFALT      M2  ENDERROC PAVIMENT ASFÀLTIC AMB MITJANS MECÀNICS                 

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i f ins a 2 m d'am-
plària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. Criteri d'ami-
dament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especif icacions de la DT.

Maquinaria .................................................... 7,56

TOTAL PARTIDA .......................................... 7,56
AFORM20      M2  ARRENCAMENT DE PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 20CM.                     

Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i f ins a 2 m d'amplària, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega sobre camió.

Maquinaria .................................................... 21,97

TOTAL PARTIDA .......................................... 21,97
ARIGOLA      ML  ENDERROC RIGOLA FORMIGÓ, MITJANS MECÀNICS. I/CÀRREGA            

Demolició de rigola de formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora
i càrrega mecànica sobre camió. Criteri d'amidament: m de llargària realment enderro-
cada, segons les especif icacions de la DT. 

Maquinaria .................................................... 6,15

TOTAL PARTIDA .......................................... 6,15
AEMB         UT  ENDERROC D'EMBORNAL EXISTENT DE 70X30X85CM APROX.               

Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans manuals
i càrrega sobre camió. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada se-
gons les especif icacions de la DT.

Ma d'obra...................................................... 32,82
Maquinaria .................................................... 3,52

TOTAL PARTIDA .......................................... 36,34

 Pàgina 3



QUADRE DE PREUS 2
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI UD RESUM PREU

RMAQ         M3  EXCAVACIÓ A MÀQUINA EN RASA FINS A 1,5M. DE FONDÀRIA            

Excavació de rasa de fins a 1.5 m de fondària i f ins a 2 m d'amplària, en terreny de tràn-
sit, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat. Criteri d'amidament:
m3 de volum excavat segons les especif icacions de la DT, amidat com a diferència en-
tre els perf ils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els per-
f ils teòrics assenyalats als plànols, amb les modif icacions 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 inclosos en el preu
el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar
les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions
relatives a excavacions, entibacions i voladures.

Ma d'obra...................................................... 19,14
Maquinaria .................................................... 71,10
Materials ....................................................... 0,29

TOTAL PARTIDA .......................................... 90,53
ABOCADOR     M3  CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT ABOCADOR                             

Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador espe-
cíf ic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 10 km, amb
camió de 7 t, carregat amb mitjans manuals.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 prèviament 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 esponja-
ment d'un 35%. Inclou Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb
una densitat des de 1,10 fins a 1,45 t/m3.

Ma d'obra...................................................... 8,47
Maquinaria .................................................... 28,99
Materials ....................................................... 10,30

TOTAL PARTIDA .......................................... 47,76
SORRA        M3  SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE SORRA A RASA                        

Subministrament de terra seleccionada d'aportació.Criteri d'amidament: m3 de volum
amidat segons les especif icacions de la DT.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%.  Inclou el rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i f ins a 2
m, amb material seleccionat, en tongades de gruix més de 25 i f ins a 50 cm, utilitzant
corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM.

Maquinaria .................................................... 23,78
Materials ....................................................... 10,84

TOTAL PARTIDA .......................................... 34,62
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MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI UD RESUM PREU

GRAVACIM     M3  GRAVA-CIMENT PER A FARCIMENT I ESTESA                           

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i f ins a 2 m, amb material adequat,
en tongades de gruix més de 25 i f ins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compac-
tar, amb compactació del 95 % PM. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons
les especif icacions de la DT. La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del
material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la cons-
trucció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

Maquinaria .................................................... 119,17
Materials ....................................................... 6,46

TOTAL PARTIDA .......................................... 125,63
SUBB         M3  SUBBASE. ESTESA I COMPACTACIÓ                                   

Subbase de terra-ciment elaborada a l'obra en planta, amb terra seleccionada i ciment
pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N, col.locada amb estenedora i piconatge del
material al 95% del PM. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especif ica-
cions de la DT. No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors
a les tolerables.No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. No és d'a-
bonament en aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'afegeixi per a donar
obertura al trànsit. L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assenta-
ment correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.

Ma d'obra...................................................... 5,15
Maquinaria .................................................... 5,94
Materials ....................................................... 25,08

TOTAL PARTIDA .......................................... 36,18
RFORM20      M2  REPOSICIÓ DE SOLERA DE FORMIGÓ DE 20CM.                         

Reposició de base per a calçada, de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i gran-
dària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual,
amb acabat reglejat

Ma d'obra...................................................... 14,83
Maquinaria .................................................... 0,16
Materials ....................................................... 16,35

TOTAL PARTIDA .......................................... 31,34
RRIGOLA      ML  RIGOLA DE FORMIGÓ 30X35                                         

Rigola de formigó HM-30/P/10/I+E, de consistència plàstica i grandària màxima del gra-
nulat 10 mm, de 30 cm d'amplària i de 30 a 35 cm d'alçària, acabat remolinat. Criteri d'a-
midament: m de llargària amidada segons les especif icacions de la DT. 

Ma d'obra...................................................... 1,70
Materials ....................................................... 10,06

TOTAL PARTIDA .......................................... 11,76
RASFALT      M2  REPOSICIÓ D'AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT                        

Reposició de paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa D-12 amb
granulat granític i betum asfàltic de penetració, de 10 cm de gruix, estesa i compacta-
da manualment al 98 % de l'assaig marshall. Criteri d'amidament: m2 de superfície ami-
dada segons les especif icacions de la DT.

Ma d'obra...................................................... 20,26
Maquinaria .................................................... 3,96
Materials ....................................................... 11,97

TOTAL PARTIDA .......................................... 36,19
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MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
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SUBCAPITOL X013 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT                                         
TPVC160S     ML  SIC TUB PVC D160MM UNE EN 1401-1 SENYALITZAT                    

Subministrament i col·locació de tub de sanejament de PVC de diàmetre nominal 160mm
de paret massissa, autoportant, amb unió amb junta llaviada i goma, col·locat al fons
de la rasa amb el pendent que assenyali el projecte. Criteri d'amidament: m de llargària
instal·lada, amidada segons les especif icacions de la DT, entre els eixos dels elements
o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i
els empalmaments que s'hagin efectuat. Aquest criteri inclou les despeses associades
a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada.

Ma d'obra...................................................... 9,02
Materials ....................................................... 6,64

TOTAL PARTIDA .......................................... 15,66
TPVC315S     ML  SIC TUB PVC D315MM UNE EN 1401-1 SENYALITZAT                    

Subministrament i col·locació de tub de sanejament de PVC de diàmetre nominal 315mm
de paret massissa, autoportant, amb unió amb junta llaviada i goma, col·locat al fons
de la rasa amb el pendent que assenyali el projecte. Criteri d'amidament: m de llargària
instal·lada, amidada segons les especif icacions de la DT, entre els eixos dels elements
o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i
els empalmaments que s'hagin efectuat. Aquest criteri inclou les despeses associades
a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada.

Ma d'obra...................................................... 9,02
Materials ....................................................... 24,47

TOTAL PARTIDA .......................................... 33,49
CLICK400160  UT  ESCOMESA INGERT CLICK D160MM PER TUB PVC400                     

Subministrament i col·locació d'escomesa sistema ingert clic , marca tuyper o equiva-
lent, amb pvc une 1401-1 de diàmetre 160mm per acoplar-se a tub de de pvc de diàme-
tre 400mm. Inclou la formació del forat al tub, la connexió al tub preexistent d'escome-
sa i el segellat del conjunt.

Ma d'obra...................................................... 50,50
Materials ....................................................... 64,09

TOTAL PARTIDA .......................................... 114,59
CLICK400200  UT  ESCOMESA INGERT CLICK D200MM PER TUB PVC400                     

Subministrament i col·locació d'escomesa sistema ingert clic , marca tuyper o equiva-
lent, amb pvc une 1401-1 de diàmetre 200mm per acoplar-se a tub de de pvc de diàme-
tre 400mm. Inclou la formació del forat al tub, la connexió al tub preexistent d'escome-
sa i el segellat del conjunt.

Ma d'obra...................................................... 53,03
Materials ....................................................... 80,33

TOTAL PARTIDA .......................................... 133,36
CMF45160     UT  COLZE 45º MASCLE/ FEMELLA D160MM                                

Subministrament i col·locació de maniguet d'unió mascle/femella per a colze 45º de dià-
metre 160mm de pvc une 1401-1 sobre canonada del mateix tipus.

Ma d'obra...................................................... 10,10
Materials ....................................................... 9,69

TOTAL PARTIDA .......................................... 19,79
CMF45315     UT  COLZE MASCLE/FEMELLA 45º D-315MM                                

Subministrament i col·locació de colze de 45º de pvc une 1401-1 per a diàmetre nomi-
nal 315mm., amb unió mascle-femella i junta llaviada amb goma elàstica.

Ma d'obra...................................................... 11,18
Materials ....................................................... 81,32

TOTAL PARTIDA .......................................... 92,50
COLMF90160   UT  COLZE MASCLE/FEMELLA PVC UNE EN 1401-1 90º D160MM               

Subministrament i col·locació de colze 45º d'unió de pvc une 1401-1 per a diàmetre no-
minal 160mm., amb unió femella-femella i junta llaviada amb goma elàstica.

Ma d'obra...................................................... 10,10
Materials ....................................................... 9,69

TOTAL PARTIDA .......................................... 19,79
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ENLL160      UT  MANIGUET UNIÓ FEMELLA/FEMELLA D160MM UNE EN 1401-1              
Subministrament i col·locació de maniguet/colze 45º d'unió de pvc une 1401-1 per a
diàmetre nominal 160mm., amb unió femella-femella i junta llaviada amb goma elàstica.

Ma d'obra...................................................... 10,10
Materials ....................................................... 9,69

TOTAL PARTIDA .......................................... 19,79
ENLL315      UT  MANIGUET UNIÓ FEMELLA/FEMELLA COLZE 45º D-315MM                 

Subministrament i col·locació de maniguet d'unió femella/femella per a colze de 45º de
diàmetre 315mm de pvc une 1401-1 sobre canonada del mateix tipus.

Ma d'obra...................................................... 12,62
Materials ....................................................... 84,31

TOTAL PARTIDA .......................................... 96,93
CONPOU       UT  CONNEXIÓ A POU EXISTENT XARXA SANEJ.                            

Connexió de nova xarxa de sanejament de d.200mm a pou o tub existent de sanejament
visitable.  Inclou la perforació, aplicació de cola i àrid al tub, morter al forat del pou, se-
gellat f inal i totes les despeses auxiliars.

Ma d'obra...................................................... 51,29
Maquinaria .................................................... 5,97
Materials ....................................................... 4,29

TOTAL PARTIDA .......................................... 61,55
FD5J535E     UT  CAIXA PER EMBORNAL, COL·LOCADA. GERO LLISCAT INTERIORMENT       

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm o similar adient per reixa Delta-80 o equivalent,
amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins i esquer-
dejat per fora amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre
solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons
les especif icacions de la DT. No inclou marc ni reixa.

Ma d'obra...................................................... 145,99
Maquinaria .................................................... 0,21
Materials ....................................................... 45,92

TOTAL PARTIDA .......................................... 192,11
FD5Z7CD4     UT  BASTIMENT I REIXA P/EMBORNAL. DELTA-80 O EQUIV. FOSA DUCT.      

Subministrament i col·locació de bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a em-
bornal,  model FD Benito Delta80 o equivalent , classe D400 segons norma UNE-EN 124
i 12-17 dm2 de superfície d'absorció, col.locat amb morter. Criteri d'amidament: Unitat
mesurada segons les especif icacions de la DT. 

Ma d'obra...................................................... 12,62
Materials ....................................................... 63,81

TOTAL PARTIDA .......................................... 76,43
PRV2.5       UT  POU D=100CM,H=2,8M,SOLERA+LLAMB.HM-20P/20/I,MAÓ CALAT 14CM,ARREB

Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2,8 m de fondària, amb solera amb llam-
bordins sobre llit de formigó HM-20P/20/I, paret de maó calat de gruix 30 cm o anells
prefabricats de formigó tipus ICA o equivalents, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:0,5:4  i graons de polietilè taronges de 200x200x200 mm. No inclou exca-
vació marc ni tapa.

Ma d'obra...................................................... 602,22
Maquinaria .................................................... 0,79
Materials ....................................................... 222,91

TOTAL PARTIDA .......................................... 825,90
FDDZ6DD4     UT  BASTIMENT CIRC.,FOS.DÚCTIL,P/POU REG.+TAPA ABATIB+TANCAPAS D=600

Subministrament i col·locació de bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre
i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons nor-
ma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Ma d'obra...................................................... 14,79
Materials ....................................................... 131,06

TOTAL PARTIDA .......................................... 145,85
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SUBCAPITOL X014 SEGURETAT I  SALUT LABORAL                                       
PLASS02      UT  PLA DE S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                     

Confecció de Pla de Seguretat i Salut laboral conforme a l'estudi o estudi bàsic de se-
guretat i salut laboral del projecte, per a una obra d'urbanització d'alt impacte (en zona
urbana consolidada) de PEM<250.000€. El Pla complirà tota la normativa vigent en ma-
tèria de prevenció de riscos laborals i també tindrà en compte la senyalització i desvia-
ments viaris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra.

Materials ....................................................... 962,06

TOTAL PARTIDA .......................................... 962,06
IMPLANTSS11  UT  IMPLANTACIÓ S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                

Implantació de la seguretat i salut laboral d'una d'urbanització d'alt impacte (en zona
urbana consolidada) de PEM<250.000€. per tal de complir tota la normativa vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals i també tindrà en compte la senyalització i des-
viaments viaris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra. Inclou el subministrament
de proteccions individuals, col·lectives i equipaments+formació.

Materials ....................................................... 1.703,18

TOTAL PARTIDA .......................................... 1.703,18
SUBCAPITOL X015 CONTROL DE QUALITAT                                             
CDQURB2      UT  CDQ OBRA URB. PEM<250.000€                                      

Despesa derivada del control de qualitat d'una obra d'urbanització de sanejament amb
un PEM >250.000€. Inclou inspecció TV abans de terraplenar rasa i un altra cop terra-
plenat i pavimentat. Inclou assajos bàsics dels materials de replè compactats.

Materials ....................................................... 1.714,54

TOTAL PARTIDA .......................................... 1.714,54
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CAPITOL X02 C/ CARDENAL MARGARIT                                            
SUBCAPITOL X021 ACTUACIONS PRÈVIES                                              
VARIS        UT  PUBLICITAT OBRA FONS COHESIÓ                                    

Publicitat de l'obra conforme les bases reglamentàries dels Fons Europeus de Cohesió
FEDER. Inclou:
- Subministrament i col·locació de cartell de mides reglamentàries i amb inscripcions
homologades a peu d'obra.
- Publicació informativa de l'obra en diari de tirada autonòmica a determinar per l'òrgan
intermig de gestió.
- Presa fotogràfica en format digital del transcurs de l'obra
- Presa de videos de l'execució de l'obra
- Entrega final de document fotogràfic imprès amb l'evolució de l'obra i la inspecció TV
final de la claveguera (DVD+informe imprès).

Materials ....................................................... 1.500,00

TOTAL PARTIDA .......................................... 1.500,00
SUBCAPITOL X022 OBRA CIVIL                                                      
TALLDISC     ML  TALL AMB DISC DE PAVIMENT                                       

Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, f ins a una fon-
dària de 20 cm

Ma d'obra...................................................... 2,07
Maquinaria .................................................... 1,17
Materials ....................................................... 0,03

TOTAL PARTIDA .......................................... 3,27
AASFALT      M2  ENDERROC PAVIMENT ASFÀLTIC AMB MITJANS MECÀNICS                 

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i f ins a 2 m d'am-
plària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. Criteri d'ami-
dament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especif icacions de la DT.

Maquinaria .................................................... 7,56

TOTAL PARTIDA .......................................... 7,56
RMAQ         M3  EXCAVACIÓ A MÀQUINA EN RASA FINS A 1,5M. DE FONDÀRIA            

Excavació de rasa de fins a 1.5 m de fondària i f ins a 2 m d'amplària, en terreny de tràn-
sit, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat. Criteri d'amidament:
m3 de volum excavat segons les especif icacions de la DT, amidat com a diferència en-
tre els perf ils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els per-
f ils teòrics assenyalats als plànols, amb les modif icacions 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 inclosos en el preu
el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar
les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions
relatives a excavacions, entibacions i voladures.

Ma d'obra...................................................... 19,14
Maquinaria .................................................... 71,10
Materials ....................................................... 0,29

TOTAL PARTIDA .......................................... 90,53
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QUADRE DE PREUS 2
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI UD RESUM PREU

ABOCADOR     M3  CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT ABOCADOR                             

Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador espe-
cíf ic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 10 km, amb
camió de 7 t, carregat amb mitjans manuals.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 prèviament 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 esponja-
ment d'un 35%. Inclou Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb
una densitat des de 1,10 fins a 1,45 t/m3.

Ma d'obra...................................................... 8,47
Maquinaria .................................................... 28,99
Materials ....................................................... 10,30

TOTAL PARTIDA .......................................... 47,76
SORRA        M3  SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE SORRA A RASA                        

Subministrament de terra seleccionada d'aportació.Criteri d'amidament: m3 de volum
amidat segons les especif icacions de la DT.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%.  Inclou el rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i f ins a 2
m, amb material seleccionat, en tongades de gruix més de 25 i f ins a 50 cm, utilitzant
corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM.

Maquinaria .................................................... 23,78
Materials ....................................................... 10,84

TOTAL PARTIDA .......................................... 34,62
GRAVACIM     M3  GRAVA-CIMENT PER A FARCIMENT I ESTESA                           

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i f ins a 2 m, amb material adequat,
en tongades de gruix més de 25 i f ins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compac-
tar, amb compactació del 95 % PM. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons
les especif icacions de la DT. La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del
material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la cons-
trucció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

Maquinaria .................................................... 119,17
Materials ....................................................... 6,46

TOTAL PARTIDA .......................................... 125,63
SUBB         M3  SUBBASE. ESTESA I COMPACTACIÓ                                   

Subbase de terra-ciment elaborada a l'obra en planta, amb terra seleccionada i ciment
pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N, col.locada amb estenedora i piconatge del
material al 95% del PM. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especif ica-
cions de la DT. No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors
a les tolerables.No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. No és d'a-
bonament en aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'afegeixi per a donar
obertura al trànsit. L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assenta-
ment correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.

Ma d'obra...................................................... 5,15
Maquinaria .................................................... 5,94
Materials ....................................................... 25,08

TOTAL PARTIDA .......................................... 36,18
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QUADRE DE PREUS 2
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI UD RESUM PREU

RASFALT      M2  REPOSICIÓ D'AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT                        

Reposició de paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa D-12 amb
granulat granític i betum asfàltic de penetració, de 10 cm de gruix, estesa i compacta-
da manualment al 98 % de l'assaig marshall. Criteri d'amidament: m2 de superfície ami-
dada segons les especif icacions de la DT.

Ma d'obra...................................................... 20,26
Maquinaria .................................................... 3,96
Materials ....................................................... 11,97

TOTAL PARTIDA .......................................... 36,19
SUBCAPITOL X023 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT                                         
TPVC315S     ML  SIC TUB PVC D315MM UNE EN 1401-1 SENYALITZAT                    

Subministrament i col·locació de tub de sanejament de PVC de diàmetre nominal 315mm
de paret massissa, autoportant, amb unió amb junta llaviada i goma, col·locat al fons
de la rasa amb el pendent que assenyali el projecte. Criteri d'amidament: m de llargària
instal·lada, amidada segons les especif icacions de la DT, entre els eixos dels elements
o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i
els empalmaments que s'hagin efectuat. Aquest criteri inclou les despeses associades
a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada.

Ma d'obra...................................................... 9,02
Materials ....................................................... 24,47

TOTAL PARTIDA .......................................... 33,49
CLICK315160  UT  ESCOMESA INGERT CLICK D160MM PER TUB PVC315                     

Subministrament i col·locació d'escomesa sistema ingert clic, marca tuyper o equivalent,
amb pvc une 1401-1 de diàmetre 160mm per acoplar-se a tub de de pvc de diàmetre
315mm. Inclou la formació del forat al tub, la connexió al tub preexistent d'escomesa
i el segellat del conjunt.

Ma d'obra...................................................... 42,92
Materials ....................................................... 49,22

TOTAL PARTIDA .......................................... 92,14
CONPOU       UT  CONNEXIÓ A POU EXISTENT XARXA SANEJ.                            

Connexió de nova xarxa de sanejament de d.200mm a pou o tub existent de sanejament
visitable.  Inclou la perforació, aplicació de cola i àrid al tub, morter al forat del pou, se-
gellat f inal i totes les despeses auxiliars.

Ma d'obra...................................................... 51,29
Maquinaria .................................................... 5,97
Materials ....................................................... 4,29

TOTAL PARTIDA .......................................... 61,55
ENLL315      UT  MANIGUET UNIÓ FEMELLA/FEMELLA COLZE 45º D-315MM                 

Subministrament i col·locació de maniguet d'unió femella/femella per a colze de 45º de
diàmetre 315mm de pvc une 1401-1 sobre canonada del mateix tipus.

Ma d'obra...................................................... 12,62
Materials ....................................................... 84,31

TOTAL PARTIDA .......................................... 96,93
PRV2.5       UT  POU D=100CM,H=2,8M,SOLERA+LLAMB.HM-20P/20/I,MAÓ CALAT 14CM,ARREB

Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2,8 m de fondària, amb solera amb llam-
bordins sobre llit de formigó HM-20P/20/I, paret de maó calat de gruix 30 cm o anells
prefabricats de formigó tipus ICA o equivalents, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:0,5:4  i graons de polietilè taronges de 200x200x200 mm. No inclou exca-
vació marc ni tapa.

Ma d'obra...................................................... 602,22
Maquinaria .................................................... 0,79
Materials ....................................................... 222,91

TOTAL PARTIDA .......................................... 825,90
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QUADRE DE PREUS 2
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI UD RESUM PREU

FDDZ6DD4     UT  BASTIMENT CIRC.,FOS.DÚCTIL,P/POU REG.+TAPA ABATIB+TANCAPAS D=600
Subministrament i col·locació de bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre
i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons nor-
ma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Ma d'obra...................................................... 14,79
Materials ....................................................... 131,06

TOTAL PARTIDA .......................................... 145,85
SUBCAPITOL X024 SEGURETAT I  SALUT LABORAL                                       
PLASS12      UT  PLA DE S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                     

Confecció de Pla de Seguretat i Salut laboral conforme a l'estudi o estudi bàsic de se-
guretat i salut laboral del projecte, per a una obra d'urbanització d'alt impacte (en zona
urbana consolidada) de PEM<250.000€. El Pla complirà tota la normativa vigent en ma-
tèria de prevenció de riscos laborals i també tindrà en compte la senyalització i desvia-
ments viaris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra.

Materials ....................................................... 168,58

TOTAL PARTIDA .......................................... 168,58
IMPLANTSS6   UT  IMPLANTACIÓ S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                

Implantació de la seguretat i salut laboral d'una d'urbanització d'alt impacte (en zona
urbana consolidada) de PEM<250.000€. per tal de complir tota la normativa vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals i també tindrà en compte la senyalització i des-
viaments viaris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra. Inclou el subministrament
de proteccions individuals, col·lectives i equipaments+formació.

Materials ....................................................... 481,26

TOTAL PARTIDA .......................................... 481,26
SUBCAPITOL X025 CONTROL DE QUALITAT                                             
CDQURB13     UT  CDQ OBRA URB. PEM<250.000€                                      

Despesa derivada del control de qualitat d'una obra d'urbanització de sanejament amb
un PEM >250.000€. Inclou inspecció TV abans de terraplenar rasa i un altra cop terra-
plenat i pavimentat. Inclou assajos bàsics dels materials de replè compactats.

Materials ....................................................... 339,59

TOTAL PARTIDA .......................................... 339,59
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QUADRE DE PREUS 2
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL X03 C/ CARTAGENA                                                    
SUBCAPITOL X031 ACTUACIONS PRÈVIES                                              
VARIS        UT  PUBLICITAT OBRA FONS COHESIÓ                                    

Publicitat de l'obra conforme les bases reglamentàries dels Fons Europeus de Cohesió
FEDER. Inclou:
- Subministrament i col·locació de cartell de mides reglamentàries i amb inscripcions
homologades a peu d'obra.
- Publicació informativa de l'obra en diari de tirada autonòmica a determinar per l'òrgan
intermig de gestió.
- Presa fotogràfica en format digital del transcurs de l'obra
- Presa de videos de l'execució de l'obra
- Entrega final de document fotogràfic imprès amb l'evolució de l'obra i la inspecció TV
final de la claveguera (DVD+informe imprès).

Materials ....................................................... 1.500,00

TOTAL PARTIDA .......................................... 1.500,00
SUBCAPITOL X032 OBRA CIVIL                                                      
TALLDISC     ML  TALL AMB DISC DE PAVIMENT                                       

Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, f ins a una fon-
dària de 20 cm

Ma d'obra...................................................... 2,07
Maquinaria .................................................... 1,17
Materials ....................................................... 0,03

TOTAL PARTIDA .......................................... 3,27
AASFALT      M2  ENDERROC PAVIMENT ASFÀLTIC AMB MITJANS MECÀNICS                 

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i f ins a 2 m d'am-
plària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. Criteri d'ami-
dament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especif icacions de la DT.

Maquinaria .................................................... 7,56

TOTAL PARTIDA .......................................... 7,56
RMAQ         M3  EXCAVACIÓ A MÀQUINA EN RASA FINS A 1,5M. DE FONDÀRIA            

Excavació de rasa de fins a 1.5 m de fondària i f ins a 2 m d'amplària, en terreny de tràn-
sit, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat. Criteri d'amidament:
m3 de volum excavat segons les especif icacions de la DT, amidat com a diferència en-
tre els perf ils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els per-
f ils teòrics assenyalats als plànols, amb les modif icacions 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 inclosos en el preu
el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar
les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions
relatives a excavacions, entibacions i voladures.

Ma d'obra...................................................... 19,14
Maquinaria .................................................... 71,10
Materials ....................................................... 0,29

TOTAL PARTIDA .......................................... 90,53
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QUADRE DE PREUS 2
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI UD RESUM PREU

ABOCADOR     M3  CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT ABOCADOR                             

Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador espe-
cíf ic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 10 km, amb
camió de 7 t, carregat amb mitjans manuals.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 prèviament 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 esponja-
ment d'un 35%. Inclou Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb
una densitat des de 1,10 fins a 1,45 t/m3.

Ma d'obra...................................................... 8,47
Maquinaria .................................................... 28,99
Materials ....................................................... 10,30

TOTAL PARTIDA .......................................... 47,76
SORRA        M3  SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE SORRA A RASA                        

Subministrament de terra seleccionada d'aportació.Criteri d'amidament: m3 de volum
amidat segons les especif icacions de la DT.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%.  Inclou el rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i f ins a 2
m, amb material seleccionat, en tongades de gruix més de 25 i f ins a 50 cm, utilitzant
corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM.

Maquinaria .................................................... 23,78
Materials ....................................................... 10,84

TOTAL PARTIDA .......................................... 34,62
GRAVACIM     M3  GRAVA-CIMENT PER A FARCIMENT I ESTESA                           

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i f ins a 2 m, amb material adequat,
en tongades de gruix més de 25 i f ins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compac-
tar, amb compactació del 95 % PM. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons
les especif icacions de la DT. La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del
material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la cons-
trucció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

Maquinaria .................................................... 119,17
Materials ....................................................... 6,46

TOTAL PARTIDA .......................................... 125,63
SUBB         M3  SUBBASE. ESTESA I COMPACTACIÓ                                   

Subbase de terra-ciment elaborada a l'obra en planta, amb terra seleccionada i ciment
pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N, col.locada amb estenedora i piconatge del
material al 95% del PM. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especif ica-
cions de la DT. No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors
a les tolerables.No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. No és d'a-
bonament en aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'afegeixi per a donar
obertura al trànsit. L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assenta-
ment correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.

Ma d'obra...................................................... 5,15
Maquinaria .................................................... 5,94
Materials ....................................................... 25,08

TOTAL PARTIDA .......................................... 36,18
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QUADRE DE PREUS 2
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI UD RESUM PREU

RASFALT      M2  REPOSICIÓ D'AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT                        

Reposició de paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa D-12 amb
granulat granític i betum asfàltic de penetració, de 10 cm de gruix, estesa i compacta-
da manualment al 98 % de l'assaig marshall. Criteri d'amidament: m2 de superfície ami-
dada segons les especif icacions de la DT.

Ma d'obra...................................................... 20,26
Maquinaria .................................................... 3,96
Materials ....................................................... 11,97

TOTAL PARTIDA .......................................... 36,19
SUBCAPITOL X033 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT                                         
BOMB8H       UT  8H BOMBES ESGOTAMENT AIGÜES RES./FREAT. EXISTENTS               

8 hores de treballs de bombes d'esgotament d'aigües residuals o freàtiques existent.
Inclou camions cuba, transports i materials auxiliars.

Maquinaria .................................................... 129,00

TOTAL PARTIDA .......................................... 129,00
TPVC315S     ML  SIC TUB PVC D315MM UNE EN 1401-1 SENYALITZAT                    

Subministrament i col·locació de tub de sanejament de PVC de diàmetre nominal 315mm
de paret massissa, autoportant, amb unió amb junta llaviada i goma, col·locat al fons
de la rasa amb el pendent que assenyali el projecte. Criteri d'amidament: m de llargària
instal·lada, amidada segons les especif icacions de la DT, entre els eixos dels elements
o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i
els empalmaments que s'hagin efectuat. Aquest criteri inclou les despeses associades
a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada.

Ma d'obra...................................................... 9,02
Materials ....................................................... 24,47

TOTAL PARTIDA .......................................... 33,49
PRV2.5       UT  POU D=100CM,H=2,8M,SOLERA+LLAMB.HM-20P/20/I,MAÓ CALAT 14CM,ARREB

Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2,8 m de fondària, amb solera amb llam-
bordins sobre llit de formigó HM-20P/20/I, paret de maó calat de gruix 30 cm o anells
prefabricats de formigó tipus ICA o equivalents, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:0,5:4  i graons de polietilè taronges de 200x200x200 mm. No inclou exca-
vació marc ni tapa.

Ma d'obra...................................................... 602,22
Maquinaria .................................................... 0,79
Materials ....................................................... 222,91

TOTAL PARTIDA .......................................... 825,90
FDDZ6DD41    UT  MARC I TAPA.,FOS.DÚCTIL E600 A/TAPA ABATIB+TANCAPAS D-600MM.    

Subministrament i col·locació de bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre
i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe E600 segons nor-
ma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Ma d'obra...................................................... 14,79
Materials ....................................................... 153,34

TOTAL PARTIDA .......................................... 168,13
CLICK315160  UT  ESCOMESA INGERT CLICK D160MM PER TUB PVC315                     

Subministrament i col·locació d'escomesa sistema ingert clic, marca tuyper o equivalent,
amb pvc une 1401-1 de diàmetre 160mm per acoplar-se a tub de de pvc de diàmetre
315mm. Inclou la formació del forat al tub, la connexió al tub preexistent d'escomesa
i el segellat del conjunt.

Ma d'obra...................................................... 42,92
Materials ....................................................... 49,22

TOTAL PARTIDA .......................................... 92,14
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QUADRE DE PREUS 2
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI UD RESUM PREU

CLICK400200  UT  ESCOMESA INGERT CLICK D200MM PER TUB PVC400                     
Subministrament i col·locació d'escomesa sistema ingert clic , marca tuyper o equiva-
lent, amb pvc une 1401-1 de diàmetre 200mm per acoplar-se a tub de de pvc de diàme-
tre 400mm. Inclou la formació del forat al tub, la connexió al tub preexistent d'escome-
sa i el segellat del conjunt.

Ma d'obra...................................................... 53,03
Materials ....................................................... 80,33

TOTAL PARTIDA .......................................... 133,36
CONNEX400P   UT  CONNEXIÓ XARXA SANEJ. D315MM A POU DE REGISTRE                  

Connexió de xarxa de sanejament de diàmetre 315-400mm a pou de sanejament visi-
table.  Inclou la perforació, aplicació de cola i àrid al tub, morter al forat del pou, sege-
llat f inal i totes les despeses auxiliars.

Ma d'obra...................................................... 56,46
Maquinaria .................................................... 7,49
Materials ....................................................... 5,16

TOTAL PARTIDA .......................................... 69,12
CMF45160     UT  COLZE 45º MASCLE/ FEMELLA D160MM                                

Subministrament i col·locació de maniguet d'unió mascle/femella per a colze 45º de dià-
metre 160mm de pvc une 1401-1 sobre canonada del mateix tipus.

Ma d'obra...................................................... 10,10
Materials ....................................................... 9,69

TOTAL PARTIDA .......................................... 19,79
CMF45200     UT  COLZE 45º MASCLE/ FEMELLA D200MM                                

Subministrament i col·locació de maniguet d'unió mascle/femella per a colze 45º de dià-
metre 200mm de pvc une 1401-1 sobre canonada del mateix tipus.

Ma d'obra...................................................... 11,54
Materials ....................................................... 18,95

TOTAL PARTIDA .......................................... 30,49
SUBCAPITOL X034 SEGURETAT I  SALUT LABORAL                                       
PLASS02      UT  PLA DE S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                     

Confecció de Pla de Seguretat i Salut laboral conforme a l'estudi o estudi bàsic de se-
guretat i salut laboral del projecte, per a una obra d'urbanització d'alt impacte (en zona
urbana consolidada) de PEM<250.000€. El Pla complirà tota la normativa vigent en ma-
tèria de prevenció de riscos laborals i també tindrà en compte la senyalització i desvia-
ments viaris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra.

Materials ....................................................... 962,06

TOTAL PARTIDA .......................................... 962,06
IMPLANTSS11  UT  IMPLANTACIÓ S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                

Implantació de la seguretat i salut laboral d'una d'urbanització d'alt impacte (en zona
urbana consolidada) de PEM<250.000€. per tal de complir tota la normativa vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals i també tindrà en compte la senyalització i des-
viaments viaris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra. Inclou el subministrament
de proteccions individuals, col·lectives i equipaments+formació.

Materials ....................................................... 1.703,18

TOTAL PARTIDA .......................................... 1.703,18
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QUADRE DE PREUS 2
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI UD RESUM PREU

SUBCAPITOL X035 CONTROL DE QUALITAT                                             
CDQURB2      UT  CDQ OBRA URB. PEM<250.000€                                      

Despesa derivada del control de qualitat d'una obra d'urbanització de sanejament amb
un PEM >250.000€. Inclou inspecció TV abans de terraplenar rasa i un altra cop terra-
plenat i pavimentat. Inclou assajos bàsics dels materials de replè compactats.

Materials ....................................................... 1.714,54

TOTAL PARTIDA .......................................... 1.714,54
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QUADRE DE PREUS 2
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL E02 RDA. FORT ROIG                                                  
SUBCAPITOL E021 ACTUACIONS PRÈVIES                                              
VARIS        UT  PUBLICITAT OBRA FONS COHESIÓ                                    

Publicitat de l'obra conforme les bases reglamentàries dels Fons Europeus de Cohesió
FEDER. Inclou:
- Subministrament i col·locació de cartell de mides reglamentàries i amb inscripcions
homologades a peu d'obra.
- Publicació informativa de l'obra en diari de tirada autonòmica a determinar per l'òrgan
intermig de gestió.
- Presa fotogràfica en format digital del transcurs de l'obra
- Presa de videos de l'execució de l'obra
- Entrega final de document fotogràfic imprès amb l'evolució de l'obra i la inspecció TV
final de la claveguera (DVD+informe imprès).

Materials ....................................................... 1.500,00

TOTAL PARTIDA .......................................... 1.500,00
SUBCAPITOL E022 OBRA CIVIL                                                      
TALLDISC     ML  TALL AMB DISC DE PAVIMENT                                       

Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, f ins a una fon-
dària de 20 cm

Ma d'obra...................................................... 2,07
Maquinaria .................................................... 1,17
Materials ....................................................... 0,03

TOTAL PARTIDA .......................................... 3,27
AEMB         UT  ENDERROC D'EMBORNAL EXISTENT DE 70X30X85CM APROX.               

Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans manuals
i càrrega sobre camió. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada se-
gons les especif icacions de la DT.

Ma d'obra...................................................... 32,82
Maquinaria .................................................... 3,52

TOTAL PARTIDA .......................................... 36,34
AASFALT      M2  ENDERROC PAVIMENT ASFÀLTIC AMB MITJANS MECÀNICS                 

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i f ins a 2 m d'am-
plària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. Criteri d'ami-
dament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especif icacions de la DT.

Maquinaria .................................................... 7,56

TOTAL PARTIDA .......................................... 7,56
AFORM20      M2  ARRENCAMENT DE PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 20CM.                     

Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i f ins a 2 m d'amplària, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega sobre camió.

Maquinaria .................................................... 21,97

TOTAL PARTIDA .......................................... 21,97
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QUADRE DE PREUS 2
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI UD RESUM PREU

RMAQ         M3  EXCAVACIÓ A MÀQUINA EN RASA FINS A 1,5M. DE FONDÀRIA            

Excavació de rasa de fins a 1.5 m de fondària i f ins a 2 m d'amplària, en terreny de tràn-
sit, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat. Criteri d'amidament:
m3 de volum excavat segons les especif icacions de la DT, amidat com a diferència en-
tre els perf ils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els per-
f ils teòrics assenyalats als plànols, amb les modif icacions 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 inclosos en el preu
el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar
les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions
relatives a excavacions, entibacions i voladures.

Ma d'obra...................................................... 19,14
Maquinaria .................................................... 71,10
Materials ....................................................... 0,29

TOTAL PARTIDA .......................................... 90,53
RMA          ME  EXCAVACIÓ MANUAL EN RASA FINS A 1,5M. DE FONDÀRIA               

Excavació de rasa de fins a 1.5 m de fondària i f ins a 2 m d'amplària, en terreny de tràn-
sit, amb mitjans manuals i càrrega mecànica del material excavat. Criteri d'amidament:
m3 de volum excavat segons les especif icacions de la DT, amidat com a diferència en-
tre els perf ils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els per-
f ils teòrics assenyalats als plànols, amb les modif icacions 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 inclosos en el preu
el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar
les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions
relatives a excavacions, entibacions i voladures.

Ma d'obra...................................................... 118,31

TOTAL PARTIDA .......................................... 118,31
ABOCADOR     M3  CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT ABOCADOR                             

Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador espe-
cíf ic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 10 km, amb
camió de 7 t, carregat amb mitjans manuals.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 prèviament 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 esponja-
ment d'un 35%. Inclou Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb
una densitat des de 1,10 fins a 1,45 t/m3.

Ma d'obra...................................................... 8,47
Maquinaria .................................................... 28,99
Materials ....................................................... 10,30

TOTAL PARTIDA .......................................... 47,76
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QUADRE DE PREUS 2
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI UD RESUM PREU

SORRA        M3  SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE SORRA A RASA                        

Subministrament de terra seleccionada d'aportació.Criteri d'amidament: m3 de volum
amidat segons les especif icacions de la DT.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%.  Inclou el rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i f ins a 2
m, amb material seleccionat, en tongades de gruix més de 25 i f ins a 50 cm, utilitzant
corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM.

Maquinaria .................................................... 23,78
Materials ....................................................... 10,84

TOTAL PARTIDA .......................................... 34,62
GRAVACIM     M3  GRAVA-CIMENT PER A FARCIMENT I ESTESA                           

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i f ins a 2 m, amb material adequat,
en tongades de gruix més de 25 i f ins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compac-
tar, amb compactació del 95 % PM. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons
les especif icacions de la DT. La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del
material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la cons-
trucció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

Maquinaria .................................................... 119,17
Materials ....................................................... 6,46

TOTAL PARTIDA .......................................... 125,63
SUBB         M3  SUBBASE. ESTESA I COMPACTACIÓ                                   

Subbase de terra-ciment elaborada a l'obra en planta, amb terra seleccionada i ciment
pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N, col.locada amb estenedora i piconatge del
material al 95% del PM. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especif ica-
cions de la DT. No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors
a les tolerables.No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. No és d'a-
bonament en aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'afegeixi per a donar
obertura al trànsit. L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assenta-
ment correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.

Ma d'obra...................................................... 5,15
Maquinaria .................................................... 5,94
Materials ....................................................... 25,08

TOTAL PARTIDA .......................................... 36,18
RFORM20      M2  REPOSICIÓ DE SOLERA DE FORMIGÓ DE 20CM.                         

Reposició de base per a calçada, de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i gran-
dària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual,
amb acabat reglejat

Ma d'obra...................................................... 14,83
Maquinaria .................................................... 0,16
Materials ....................................................... 16,35

TOTAL PARTIDA .......................................... 31,34
RASFALT      M2  REPOSICIÓ D'AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT                        

Reposició de paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa D-12 amb
granulat granític i betum asfàltic de penetració, de 10 cm de gruix, estesa i compacta-
da manualment al 98 % de l'assaig marshall. Criteri d'amidament: m2 de superfície ami-
dada segons les especif icacions de la DT.

Ma d'obra...................................................... 20,26
Maquinaria .................................................... 3,96
Materials ....................................................... 11,97

TOTAL PARTIDA .......................................... 36,19
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QUADRE DE PREUS 2
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI UD RESUM PREU

SUBCAPITOL E023 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT                                         
TPVC160S     ML  SIC TUB PVC D160MM UNE EN 1401-1 SENYALITZAT                    

Subministrament i col·locació de tub de sanejament de PVC de diàmetre nominal 160mm
de paret massissa, autoportant, amb unió amb junta llaviada i goma, col·locat al fons
de la rasa amb el pendent que assenyali el projecte. Criteri d'amidament: m de llargària
instal·lada, amidada segons les especif icacions de la DT, entre els eixos dels elements
o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i
els empalmaments que s'hagin efectuat. Aquest criteri inclou les despeses associades
a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada.

Ma d'obra...................................................... 9,02
Materials ....................................................... 6,64

TOTAL PARTIDA .......................................... 15,66
TPVC200S     ML  SIC TUB PVC D200MM UNE EN 1401-1 SENYALITZAT                    

Subministrament i col·locació de tub de sanejament de PVC de diàmetre nominal 200mm
de paret massissa, autoportant, amb unió amb junta llaviada i goma, col·locat al fons
de la rasa amb el pendent que assenyali el projecte. Criteri d'amidament: m de llargària
instal·lada, amidada segons les especif icacions de la DT, entre els eixos dels elements
o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i
els empalmaments que s'hagin efectuat. Aquest criteri inclou les despeses associades
a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada.

Ma d'obra...................................................... 9,02
Materials ....................................................... 10,06

TOTAL PARTIDA .......................................... 19,08
CMF90160     UT  COLZE 90º PVC UNE EN 1401-1 MASCLE/FEMELLA D160MM               

Subministrament i col·locació de colze de 90º de pvc une 1401-1 amb unió mascel/fe-
mella per a tubs de 160mm de diàmetre nominal

Ma d'obra...................................................... 10,10
Materials ....................................................... 9,92

TOTAL PARTIDA .......................................... 20,02
CONNEX160    UT  CONNEXIÓ DE XARXA SANEJAMENT EXIST. D160MM A POU EXIST.         

Connexió de nova xarxa de sanejament de d.160mm a pou existent de sanejament vi-
sitable.  Inclou la perforació, aplicació de cola i àrid al tub, morter al forat del pou, se-
gellat f inal i totes les despeses auxiliars.

Ma d'obra...................................................... 43,58
Maquinaria .................................................... 5,36
Materials ....................................................... 3,42

TOTAL PARTIDA .......................................... 52,35
ENLL160      UT  MANIGUET UNIÓ FEMELLA/FEMELLA D160MM UNE EN 1401-1              

Subministrament i col·locació de maniguet/colze 45º d'unió de pvc une 1401-1 per a
diàmetre nominal 160mm., amb unió femella-femella i junta llaviada amb goma elàstica.

Ma d'obra...................................................... 10,10
Materials ....................................................... 9,69

TOTAL PARTIDA .......................................... 19,79
EPFOSA       UT  EMBORNAL PREFABR. FOSA FD BENITO DELTA 50 O EQUIVALENT          

Subministrament i col·locació de caixò prefabricat de fosa dúctil amb reixa per a embor-
nal, model Delta 50 de FD Benito o equivalent. Inclou l'excavació, càrrega i transport
a l'abocador de terres/runa. Inclou el connexionat a la xarxa existent.

Ma d'obra...................................................... 58,12
Maquinaria .................................................... 2,90
Materials ....................................................... 289,53

TOTAL PARTIDA .......................................... 350,55
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MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI UD RESUM PREU

SUBCAPITOL E024 SEGURETAT I  SALUT LABORAL                                       
PLASS6       UT  PLA DE S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                     

Confecció de Pla de Seguretat i Salut laboral conforme a l'estudi o estudi bàsic de se-
guretat i salut laboral del projecte, per a una obra d'urbanització d'alt impacte (en zona
urbana consolidada) de PEM<250.000€. El Pla complirà tota la normativa vigent en ma-
tèria de prevenció de riscos laborals i també tindrà en compte la senyalització i desvia-
ments viaris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra.

Materials ....................................................... 360,95

TOTAL PARTIDA .......................................... 360,95
IMPLANTSS6   UT  IMPLANTACIÓ S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                

Implantació de la seguretat i salut laboral d'una d'urbanització d'alt impacte (en zona
urbana consolidada) de PEM<250.000€. per tal de complir tota la normativa vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals i també tindrà en compte la senyalització i des-
viaments viaris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra. Inclou el subministrament
de proteccions individuals, col·lectives i equipaments+formació.

Materials ....................................................... 481,26

TOTAL PARTIDA .......................................... 481,26
SUBCAPITOL E025 CONTROL DE QUALITAT                                             
CDQURB7      UT  CDQ OBRA URB. PEM<250.000€                                      

Despesa derivada del control de qualitat d'una obra d'urbanització de sanejament amb
un PEM >250.000€. Inclou inspecció TV abans de terraplenar rasa i un altra cop terra-
plenat i pavimentat. Inclou assajos bàsics dels materials de replè compactats.

Materials ....................................................... 371,98

TOTAL PARTIDA .......................................... 371,98
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MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL E03 C/ MARE DE DÉU DELS ÀNGELS                                      
SUBCAPITOL E031 ACTUACIONS PRÈVIES                                              
VARIS        UT  PUBLICITAT OBRA FONS COHESIÓ                                    

Publicitat de l'obra conforme les bases reglamentàries dels Fons Europeus de Cohesió
FEDER. Inclou:
- Subministrament i col·locació de cartell de mides reglamentàries i amb inscripcions
homologades a peu d'obra.
- Publicació informativa de l'obra en diari de tirada autonòmica a determinar per l'òrgan
intermig de gestió.
- Presa fotogràfica en format digital del transcurs de l'obra
- Presa de videos de l'execució de l'obra
- Entrega final de document fotogràfic imprès amb l'evolució de l'obra i la inspecció TV
final de la claveguera (DVD+informe imprès).

Materials ....................................................... 1.500,00

TOTAL PARTIDA .......................................... 1.500,00
SUBCAPITOL E032 OBRA CIVIL                                                      
AEMB         UT  ENDERROC D'EMBORNAL EXISTENT DE 70X30X85CM APROX.               

Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans manuals
i càrrega sobre camió. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada se-
gons les especif icacions de la DT.

Ma d'obra...................................................... 32,82
Maquinaria .................................................... 3,52

TOTAL PARTIDA .......................................... 36,34
AASFALT      M2  ENDERROC PAVIMENT ASFÀLTIC AMB MITJANS MECÀNICS                 

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i f ins a 2 m d'am-
plària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. Criteri d'ami-
dament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especif icacions de la DT.

Maquinaria .................................................... 7,56

TOTAL PARTIDA .......................................... 7,56
AFORM20      M2  ARRENCAMENT DE PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 20CM.                     

Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i f ins a 2 m d'amplària, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega sobre camió.

Maquinaria .................................................... 21,97

TOTAL PARTIDA .......................................... 21,97
RMA          ME  EXCAVACIÓ MANUAL EN RASA FINS A 1,5M. DE FONDÀRIA               

Excavació de rasa de fins a 1.5 m de fondària i f ins a 2 m d'amplària, en terreny de tràn-
sit, amb mitjans manuals i càrrega mecànica del material excavat. Criteri d'amidament:
m3 de volum excavat segons les especif icacions de la DT, amidat com a diferència en-
tre els perf ils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els per-
f ils teòrics assenyalats als plànols, amb les modif icacions 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 inclosos en el preu
el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar
les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions
relatives a excavacions, entibacions i voladures.

Ma d'obra...................................................... 118,31

TOTAL PARTIDA .......................................... 118,31
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MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
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ABOCADOR     M3  CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT ABOCADOR                             

Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador espe-
cíf ic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 10 km, amb
camió de 7 t, carregat amb mitjans manuals.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 prèviament 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 esponja-
ment d'un 35%. Inclou Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb
una densitat des de 1,10 fins a 1,45 t/m3.

Ma d'obra...................................................... 8,47
Maquinaria .................................................... 28,99
Materials ....................................................... 10,30

TOTAL PARTIDA .......................................... 47,76
SORRA        M3  SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE SORRA A RASA                        

Subministrament de terra seleccionada d'aportació.Criteri d'amidament: m3 de volum
amidat segons les especif icacions de la DT.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%.  Inclou el rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i f ins a 2
m, amb material seleccionat, en tongades de gruix més de 25 i f ins a 50 cm, utilitzant
corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM.

Maquinaria .................................................... 23,78
Materials ....................................................... 10,84

TOTAL PARTIDA .......................................... 34,62
GRAVACIM     M3  GRAVA-CIMENT PER A FARCIMENT I ESTESA                           

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i f ins a 2 m, amb material adequat,
en tongades de gruix més de 25 i f ins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compac-
tar, amb compactació del 95 % PM. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons
les especif icacions de la DT. La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del
material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la cons-
trucció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

Maquinaria .................................................... 119,17
Materials ....................................................... 6,46

TOTAL PARTIDA .......................................... 125,63
SUBB         M3  SUBBASE. ESTESA I COMPACTACIÓ                                   

Subbase de terra-ciment elaborada a l'obra en planta, amb terra seleccionada i ciment
pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N, col.locada amb estenedora i piconatge del
material al 95% del PM. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especif ica-
cions de la DT. No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors
a les tolerables.No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. No és d'a-
bonament en aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'afegeixi per a donar
obertura al trànsit. L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assenta-
ment correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.

Ma d'obra...................................................... 5,15
Maquinaria .................................................... 5,94
Materials ....................................................... 25,08

TOTAL PARTIDA .......................................... 36,18
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RFORM20      M2  REPOSICIÓ DE SOLERA DE FORMIGÓ DE 20CM.                         
Reposició de base per a calçada, de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i gran-
dària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual,
amb acabat reglejat

Ma d'obra...................................................... 14,83
Maquinaria .................................................... 0,16
Materials ....................................................... 16,35

TOTAL PARTIDA .......................................... 31,34
RASFALT      M2  REPOSICIÓ D'AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT                        

Reposició de paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa D-12 amb
granulat granític i betum asfàltic de penetració, de 10 cm de gruix, estesa i compacta-
da manualment al 98 % de l'assaig marshall. Criteri d'amidament: m2 de superfície ami-
dada segons les especif icacions de la DT.

Ma d'obra...................................................... 20,26
Maquinaria .................................................... 3,96
Materials ....................................................... 11,97

TOTAL PARTIDA .......................................... 36,19
SUBCAPITOL E033 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT                                         
TPVC160S     ML  SIC TUB PVC D160MM UNE EN 1401-1 SENYALITZAT                    

Subministrament i col·locació de tub de sanejament de PVC de diàmetre nominal 160mm
de paret massissa, autoportant, amb unió amb junta llaviada i goma, col·locat al fons
de la rasa amb el pendent que assenyali el projecte. Criteri d'amidament: m de llargària
instal·lada, amidada segons les especif icacions de la DT, entre els eixos dels elements
o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i
els empalmaments que s'hagin efectuat. Aquest criteri inclou les despeses associades
a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada.

Ma d'obra...................................................... 9,02
Materials ....................................................... 6,64

TOTAL PARTIDA .......................................... 15,66
FD5J535E     UT  CAIXA PER EMBORNAL, COL·LOCADA. GERO LLISCAT INTERIORMENT       

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm o similar adient per reixa Delta-80 o equivalent,
amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins i esquer-
dejat per fora amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre
solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons
les especif icacions de la DT. No inclou marc ni reixa.

Ma d'obra...................................................... 145,99
Maquinaria .................................................... 0,21
Materials ....................................................... 45,92

TOTAL PARTIDA .......................................... 192,11
FD5Z7CD4     UT  BASTIMENT I REIXA P/EMBORNAL. DELTA-80 O EQUIV. FOSA DUCT.      

Subministrament i col·locació de bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a em-
bornal,  model FD Benito Delta80 o equivalent , classe D400 segons norma UNE-EN 124
i 12-17 dm2 de superfície d'absorció, col.locat amb morter. Criteri d'amidament: Unitat
mesurada segons les especif icacions de la DT. 

Ma d'obra...................................................... 12,62
Materials ....................................................... 63,81

TOTAL PARTIDA .......................................... 76,43
COLMF90160   UT  COLZE MASCLE/FEMELLA PVC UNE EN 1401-1 90º D160MM               

Subministrament i col·locació de colze 45º d'unió de pvc une 1401-1 per a diàmetre no-
minal 160mm., amb unió femella-femella i junta llaviada amb goma elàstica.

Ma d'obra...................................................... 10,10
Materials ....................................................... 9,69

TOTAL PARTIDA .......................................... 19,79
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CONNEX160    UT  CONNEXIÓ DE XARXA SANEJAMENT EXIST. D160MM A POU EXIST.         
Connexió de nova xarxa de sanejament de d.160mm a pou existent de sanejament vi-
sitable.  Inclou la perforació, aplicació de cola i àrid al tub, morter al forat del pou, se-
gellat f inal i totes les despeses auxiliars.

Ma d'obra...................................................... 43,58
Maquinaria .................................................... 5,36
Materials ....................................................... 3,42

TOTAL PARTIDA .......................................... 52,35
SUBCAPITOL E034 SEGURETAT I  SALUT LABORAL                                       
PLASS09      UT  PLA DE S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                     

Confecció de Pla de Seguretat i Salut laboral conforme a l'estudi o estudi bàsic de se-
guretat i salut laboral del projecte, per a una obra d'urbanització d'alt impacte (en zona
urbana consolidada) de PEM<250.000€. El Pla complirà tota la normativa vigent en ma-
tèria de prevenció de riscos laborals i també tindrà en compte la senyalització i desvia-
ments viaris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra.

Materials ....................................................... 360,95

TOTAL PARTIDA .......................................... 360,95
IMPLANTSS02  UT  IMPLANTACIÓ S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                

Implantació de la seguretat i salut laboral d'una d'urbanització d'alt impacte (en zona
urbana consolidada) de PEM<250.000€. per tal de complir tota la normativa vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals i també tindrà en compte la senyalització i des-
viaments viaris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra. Inclou el subministrament
de proteccions individuals, col·lectives i equipaments+formació.

Materials ....................................................... 1.282,75

TOTAL PARTIDA .......................................... 1.282,75
SUBCAPITOL E035 CONTROL DE QUALITAT                                             
CDQURB9      UT  CDQ OBRA URB. PEM<250.000€                                      

Despesa derivada del control de qualitat d'una obra d'urbanització de sanejament amb
un PEM >250.000€. Inclou inspecció TV abans de terraplenar rasa i un altra cop terra-
plenat i pavimentat. Inclou assajos bàsics dels materials de replè compactats.

Materials ....................................................... 1.562,49

TOTAL PARTIDA .......................................... 1.562,49
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CAPITOL E04 C/ MARE DE DÉU DEL REMEI                                        
SUBCAPITOL E041 ACTUACIONS PRÈVIES                                              
VARIS2       UT  PUBLICITAT OBRA FONS COHESIÓ                                    

Publicitat de l'obra conforme les bases reglamentàries dels Fons Europeus de Cohesió
FEDER. Inclou:
- Subministrament i col·locació de cartell de mides reglamentàries i amb inscripcions
homologades a peu d'obra.
- Publicació informativa de l'obra en diari de tirada autonòmica a determinar per l'òrgan
intermig de gestió.
- Presa fotogràfica en format digital del transcurs de l'obra
- Presa de videos de l'execució de l'obra
- Entrega final de document fotogràfic imprès amb l'evolució de l'obra i la inspecció TV
final de la claveguera (DVD+informe imprès).

Materials ....................................................... 500,00

TOTAL PARTIDA .......................................... 500,00
SUBCAPITOL E042 OBRA CIVIL                                                      
AEMB         UT  ENDERROC D'EMBORNAL EXISTENT DE 70X30X85CM APROX.               

Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans manuals
i càrrega sobre camió. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada se-
gons les especif icacions de la DT.

Ma d'obra...................................................... 32,82
Maquinaria .................................................... 3,52

TOTAL PARTIDA .......................................... 36,34
SUBCAPITOL E043 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT                                         
FD5J535E     UT  CAIXA PER EMBORNAL, COL·LOCADA. GERO LLISCAT INTERIORMENT       

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm o similar adient per reixa Delta-80 o equivalent,
amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins i esquer-
dejat per fora amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre
solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons
les especif icacions de la DT. No inclou marc ni reixa.

Ma d'obra...................................................... 145,99
Maquinaria .................................................... 0,21
Materials ....................................................... 45,92

TOTAL PARTIDA .......................................... 192,11
FD5Z7CD4     UT  BASTIMENT I REIXA P/EMBORNAL. DELTA-80 O EQUIV. FOSA DUCT.      

Subministrament i col·locació de bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a em-
bornal,  model FD Benito Delta80 o equivalent , classe D400 segons norma UNE-EN 124
i 12-17 dm2 de superfície d'absorció, col.locat amb morter. Criteri d'amidament: Unitat
mesurada segons les especif icacions de la DT. 

Ma d'obra...................................................... 12,62
Materials ....................................................... 63,81

TOTAL PARTIDA .......................................... 76,43
COLMF90160   UT  COLZE MASCLE/FEMELLA PVC UNE EN 1401-1 90º D160MM               

Subministrament i col·locació de colze 45º d'unió de pvc une 1401-1 per a diàmetre no-
minal 160mm., amb unió femella-femella i junta llaviada amb goma elàstica.

Ma d'obra...................................................... 10,10
Materials ....................................................... 9,69

TOTAL PARTIDA .......................................... 19,79
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SUBCAPITOL E044 SEGURETAT I  SALUT LABORAL                                       
PLASS8       UT  PLA DE S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                     

Confecció de Pla de Seguretat i Salut laboral conforme a l'estudi o estudi bàsic de se-
guretat i salut laboral del projecte, per a una obra d'urbanització d'alt impacte (en zona
urbana consolidada) de PEM<250.000€. El Pla complirà tota la normativa vigent en ma-
tèria de prevenció de riscos laborals i també tindrà en compte la senyalització i desvia-
ments viaris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra.

Materials ....................................................... 171,13

TOTAL PARTIDA .......................................... 171,13
IMPLANTSS8   UT  IMPLANTACIÓ S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                

Implantació de la seguretat i salut laboral d'una d'urbanització d'alt impacte (en zona
urbana consolidada) de PEM<250.000€. per tal de complir tota la normativa vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals i també tindrà en compte la senyalització i des-
viaments viaris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra. Inclou el subministrament
de proteccions individuals, col·lectives i equipaments+formació.

Materials ....................................................... 302,56

TOTAL PARTIDA .......................................... 302,56
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CAPITOL X04 C/ DE LES MONGES                                                
SUBCAPITOL X041 ACTUACIONS PRÈVIES                                              
VARIS        UT  PUBLICITAT OBRA FONS COHESIÓ                                    

Publicitat de l'obra conforme les bases reglamentàries dels Fons Europeus de Cohesió
FEDER. Inclou:
- Subministrament i col·locació de cartell de mides reglamentàries i amb inscripcions
homologades a peu d'obra.
- Publicació informativa de l'obra en diari de tirada autonòmica a determinar per l'òrgan
intermig de gestió.
- Presa fotogràfica en format digital del transcurs de l'obra
- Presa de videos de l'execució de l'obra
- Entrega final de document fotogràfic imprès amb l'evolució de l'obra i la inspecció TV
final de la claveguera (DVD+informe imprès).

Materials ....................................................... 1.500,00

TOTAL PARTIDA .......................................... 1.500,00
SUBCAPITOL X042 OBRA CIVIL                                                      
AASFALT      M2  ENDERROC PAVIMENT ASFÀLTIC AMB MITJANS MECÀNICS                 

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i f ins a 2 m d'am-
plària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. Criteri d'ami-
dament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especif icacions de la DT.

Maquinaria .................................................... 7,56

TOTAL PARTIDA .......................................... 7,56
RMAQ         M3  EXCAVACIÓ A MÀQUINA EN RASA FINS A 1,5M. DE FONDÀRIA            

Excavació de rasa de fins a 1.5 m de fondària i f ins a 2 m d'amplària, en terreny de tràn-
sit, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat. Criteri d'amidament:
m3 de volum excavat segons les especif icacions de la DT, amidat com a diferència en-
tre els perf ils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els per-
f ils teòrics assenyalats als plànols, amb les modif icacions 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 inclosos en el preu
el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar
les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions
relatives a excavacions, entibacions i voladures.

Ma d'obra...................................................... 19,14
Maquinaria .................................................... 71,10
Materials ....................................................... 0,29

TOTAL PARTIDA .......................................... 90,53
ABOCADOR     M3  CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT ABOCADOR                             

Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador espe-
cíf ic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 10 km, amb
camió de 7 t, carregat amb mitjans manuals.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 prèviament 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 esponja-
ment d'un 35%. Inclou Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb
una densitat des de 1,10 fins a 1,45 t/m3.

Ma d'obra...................................................... 8,47
Maquinaria .................................................... 28,99
Materials ....................................................... 10,30

TOTAL PARTIDA .......................................... 47,76
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GRAVACIM     M3  GRAVA-CIMENT PER A FARCIMENT I ESTESA                           

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i f ins a 2 m, amb material adequat,
en tongades de gruix més de 25 i f ins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compac-
tar, amb compactació del 95 % PM. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons
les especif icacions de la DT. La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del
material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la cons-
trucció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

Maquinaria .................................................... 119,17
Materials ....................................................... 6,46

TOTAL PARTIDA .......................................... 125,63
SUBB         M3  SUBBASE. ESTESA I COMPACTACIÓ                                   

Subbase de terra-ciment elaborada a l'obra en planta, amb terra seleccionada i ciment
pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N, col.locada amb estenedora i piconatge del
material al 95% del PM. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especif ica-
cions de la DT. No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors
a les tolerables.No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. No és d'a-
bonament en aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'afegeixi per a donar
obertura al trànsit. L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assenta-
ment correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.

Ma d'obra...................................................... 5,15
Maquinaria .................................................... 5,94
Materials ....................................................... 25,08

TOTAL PARTIDA .......................................... 36,18
RASFALT      M2  REPOSICIÓ D'AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT                        

Reposició de paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa D-12 amb
granulat granític i betum asfàltic de penetració, de 10 cm de gruix, estesa i compacta-
da manualment al 98 % de l'assaig marshall. Criteri d'amidament: m2 de superfície ami-
dada segons les especif icacions de la DT.

Ma d'obra...................................................... 20,26
Maquinaria .................................................... 3,96
Materials ....................................................... 11,97

TOTAL PARTIDA .......................................... 36,19
SUBCAPITOL X043 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT                                         
TPVC160S     ML  SIC TUB PVC D160MM UNE EN 1401-1 SENYALITZAT                    

Subministrament i col·locació de tub de sanejament de PVC de diàmetre nominal 160mm
de paret massissa, autoportant, amb unió amb junta llaviada i goma, col·locat al fons
de la rasa amb el pendent que assenyali el projecte. Criteri d'amidament: m de llargària
instal·lada, amidada segons les especif icacions de la DT, entre els eixos dels elements
o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i
els empalmaments que s'hagin efectuat. Aquest criteri inclou les despeses associades
a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada.

Ma d'obra...................................................... 9,02
Materials ....................................................... 6,64

TOTAL PARTIDA .......................................... 15,66
TPVC200S     ML  SIC TUB PVC D200MM UNE EN 1401-1 SENYALITZAT                    

Subministrament i col·locació de tub de sanejament de PVC de diàmetre nominal 200mm
de paret massissa, autoportant, amb unió amb junta llaviada i goma, col·locat al fons
de la rasa amb el pendent que assenyali el projecte. Criteri d'amidament: m de llargària
instal·lada, amidada segons les especif icacions de la DT, entre els eixos dels elements
o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i
els empalmaments que s'hagin efectuat. Aquest criteri inclou les despeses associades
a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada.

Ma d'obra...................................................... 9,02
Materials ....................................................... 10,06

TOTAL PARTIDA .......................................... 19,08
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TPVC315S     ML  SIC TUB PVC D315MM UNE EN 1401-1 SENYALITZAT                    
Subministrament i col·locació de tub de sanejament de PVC de diàmetre nominal 315mm
de paret massissa, autoportant, amb unió amb junta llaviada i goma, col·locat al fons
de la rasa amb el pendent que assenyali el projecte. Criteri d'amidament: m de llargària
instal·lada, amidada segons les especif icacions de la DT, entre els eixos dels elements
o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i
els empalmaments que s'hagin efectuat. Aquest criteri inclou les despeses associades
a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada.

Ma d'obra...................................................... 9,02
Materials ....................................................... 24,47

TOTAL PARTIDA .......................................... 33,49
FD5J535E     UT  CAIXA PER EMBORNAL, COL·LOCADA. GERO LLISCAT INTERIORMENT       

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm o similar adient per reixa Delta-80 o equivalent,
amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins i esquer-
dejat per fora amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre
solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons
les especif icacions de la DT. No inclou marc ni reixa.

Ma d'obra...................................................... 145,99
Maquinaria .................................................... 0,21
Materials ....................................................... 45,92

TOTAL PARTIDA .......................................... 192,11
FD5Z7CD4     UT  BASTIMENT I REIXA P/EMBORNAL. DELTA-80 O EQUIV. FOSA DUCT.      

Subministrament i col·locació de bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a em-
bornal,  model FD Benito Delta80 o equivalent , classe D400 segons norma UNE-EN 124
i 12-17 dm2 de superfície d'absorció, col.locat amb morter. Criteri d'amidament: Unitat
mesurada segons les especif icacions de la DT. 

Ma d'obra...................................................... 12,62
Materials ....................................................... 63,81

TOTAL PARTIDA .......................................... 76,43
PRV2.5       UT  POU D=100CM,H=2,8M,SOLERA+LLAMB.HM-20P/20/I,MAÓ CALAT 14CM,ARREB

Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2,8 m de fondària, amb solera amb llam-
bordins sobre llit de formigó HM-20P/20/I, paret de maó calat de gruix 30 cm o anells
prefabricats de formigó tipus ICA o equivalents, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:0,5:4  i graons de polietilè taronges de 200x200x200 mm. No inclou exca-
vació marc ni tapa.

Ma d'obra...................................................... 602,22
Maquinaria .................................................... 0,79
Materials ....................................................... 222,91

TOTAL PARTIDA .......................................... 825,90
FDDZ6DD4     UT  BASTIMENT CIRC.,FOS.DÚCTIL,P/POU REG.+TAPA ABATIB+TANCAPAS D=600

Subministrament i col·locació de bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre
i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons nor-
ma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Ma d'obra...................................................... 14,79
Materials ....................................................... 131,06

TOTAL PARTIDA .......................................... 145,85
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SUBCAPITOL X044 SEGURETAT I  SALUT LABORAL                                       
PLASS5       UT  PLA DE S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                     

Confecció de Pla de Seguretat i Salut laboral conforme a l'estudi o estudi bàsic de se-
guretat i salut laboral del projecte, per a una obra d'urbanització d'alt impacte (en zona
urbana consolidada) de PEM<250.000€. El Pla complirà tota la normativa vigent en ma-
tèria de prevenció de riscos laborals i també tindrà en compte la senyalització i desvia-
ments viaris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra.

Materials ....................................................... 709,88

TOTAL PARTIDA .......................................... 709,88
IMPLANTSS5   UT  IMPLANTACIÓ S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                

Implantació de la seguretat i salut laboral d'una d'urbanització d'alt impacte (en zona
urbana consolidada) de PEM<250.000€. per tal de complir tota la normativa vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals i també tindrà en compte la senyalització i des-
viaments viaris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra. Inclou el subministrament
de proteccions individuals, col·lectives i equipaments+formació.

Materials ....................................................... 946,50

TOTAL PARTIDA .......................................... 946,50
SUBCAPITOL X045 CONTROL DE QUALITAT                                             
CDQURB       UT  CDQ OBRA URB. PEM<250.000€                                      

Despesa derivada del control de qualitat d'una obra d'urbanització de sanejament amb
un PEM >250.000€. Inclou inspecció TV abans de terraplenar rasa i un altra cop terra-
plenat i pavimentat. Inclou assajos bàsics dels materials de replè compactats.

Materials ....................................................... 835,94

TOTAL PARTIDA .......................................... 835,94
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CAPITOL X05 C/ DE LES MOSQUES                                               
SUBCAPITOL X051 ACTUACIONS PRÈVIES                                              
VARIS        UT  PUBLICITAT OBRA FONS COHESIÓ                                    

Publicitat de l'obra conforme les bases reglamentàries dels Fons Europeus de Cohesió
FEDER. Inclou:
- Subministrament i col·locació de cartell de mides reglamentàries i amb inscripcions
homologades a peu d'obra.
- Publicació informativa de l'obra en diari de tirada autonòmica a determinar per l'òrgan
intermig de gestió.
- Presa fotogràfica en format digital del transcurs de l'obra
- Presa de videos de l'execució de l'obra
- Entrega final de document fotogràfic imprès amb l'evolució de l'obra i la inspecció TV
final de la claveguera (DVD+informe imprès).

Materials ....................................................... 1.500,00

TOTAL PARTIDA .......................................... 1.500,00
SUBCAPITOL X052 OBRA CIVIL                                                      
ALLOSA       M2  ARRENCADA DE PAV. DE LLOSES DE PEDRA                            

Demolició de paviment lloses de pedra aferrades amb morter, de f ins a 2 m d'amplària
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. Criteri d'amidament: m2 de paviment re-
alment enderrocat, segons les especif icacions de la DT.

Maquinaria .................................................... 14,99

TOTAL PARTIDA .......................................... 14,99
AADOQAM      M2  ARRENCADA DE PAVIMENT D'ADOQUINS AMB MORTER                     

Demolició de paviment de llambordins col.locats sobre terra, de f ins a 2 m d'amplària
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. Criteri d'amidament: m2 de paviment re-
alment enderrocat, segons les especif icacions de la DT.

Maquinaria .................................................... 28,30

TOTAL PARTIDA .......................................... 28,30
AFORM20      M2  ARRENCAMENT DE PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 20CM.                     

Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i f ins a 2 m d'amplària, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega sobre camió.

Maquinaria .................................................... 21,97

TOTAL PARTIDA .......................................... 21,97
RMAQ         M3  EXCAVACIÓ A MÀQUINA EN RASA FINS A 1,5M. DE FONDÀRIA            

Excavació de rasa de fins a 1.5 m de fondària i f ins a 2 m d'amplària, en terreny de tràn-
sit, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat. Criteri d'amidament:
m3 de volum excavat segons les especif icacions de la DT, amidat com a diferència en-
tre els perf ils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els per-
f ils teòrics assenyalats als plànols, amb les modif icacions 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 inclosos en el preu
el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar
les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions
relatives a excavacions, entibacions i voladures.

Ma d'obra...................................................... 19,14
Maquinaria .................................................... 71,10
Materials ....................................................... 0,29

TOTAL PARTIDA .......................................... 90,53
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ABOCADOR     M3  CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT ABOCADOR                             

Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador espe-
cíf ic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 10 km, amb
camió de 7 t, carregat amb mitjans manuals.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 prèviament 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 esponja-
ment d'un 35%. Inclou Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb
una densitat des de 1,10 fins a 1,45 t/m3.

Ma d'obra...................................................... 8,47
Maquinaria .................................................... 28,99
Materials ....................................................... 10,30

TOTAL PARTIDA .......................................... 47,76
GRAVACIM     M3  GRAVA-CIMENT PER A FARCIMENT I ESTESA                           

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i f ins a 2 m, amb material adequat,
en tongades de gruix més de 25 i f ins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compac-
tar, amb compactació del 95 % PM. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons
les especif icacions de la DT. La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del
material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la cons-
trucció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

Maquinaria .................................................... 119,17
Materials ....................................................... 6,46

TOTAL PARTIDA .......................................... 125,63
SUBB         M3  SUBBASE. ESTESA I COMPACTACIÓ                                   

Subbase de terra-ciment elaborada a l'obra en planta, amb terra seleccionada i ciment
pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N, col.locada amb estenedora i piconatge del
material al 95% del PM. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especif ica-
cions de la DT. No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors
a les tolerables.No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. No és d'a-
bonament en aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'afegeixi per a donar
obertura al trànsit. L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assenta-
ment correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.

Ma d'obra...................................................... 5,15
Maquinaria .................................................... 5,94
Materials ....................................................... 25,08

TOTAL PARTIDA .......................................... 36,18
RFORM20      M2  REPOSICIÓ DE SOLERA DE FORMIGÓ DE 20CM.                         

Reposició de base per a calçada, de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i gran-
dària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual,
amb acabat reglejat

Ma d'obra...................................................... 14,83
Maquinaria .................................................... 0,16
Materials ....................................................... 16,35

TOTAL PARTIDA .......................................... 31,34
RADOQAM      M2  REPOSICIÓ DE PAV. DE LLAMBORDINS AMB MORTER                     

Reposició de Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, col·locats amb morter
de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment.

Ma d'obra...................................................... 31,35
Maquinaria .................................................... 0,07
Materials ....................................................... 4,02

TOTAL PARTIDA .......................................... 35,44
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RLLOSA       M2  REPOSICIÓ DE PAV. DE LLOSES DE PEDRA                            

Reposició de Paviment de lloses de pedra de 60x40x8cm aprox., col·locades amb mor-
ter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment.

Ma d'obra...................................................... 39,01
Maquinaria .................................................... 0,07
Materials ....................................................... 4,13

TOTAL PARTIDA .......................................... 43,21
SUBCAPITOL X053 INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT                                      
TPVC315S     ML  SIC TUB PVC D315MM UNE EN 1401-1 SENYALITZAT                    

Subministrament i col·locació de tub de sanejament de PVC de diàmetre nominal 315mm
de paret massissa, autoportant, amb unió amb junta llaviada i goma, col·locat al fons
de la rasa amb el pendent que assenyali el projecte. Criteri d'amidament: m de llargària
instal·lada, amidada segons les especif icacions de la DT, entre els eixos dels elements
o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i
els empalmaments que s'hagin efectuat. Aquest criteri inclou les despeses associades
a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada.

Ma d'obra...................................................... 9,02
Materials ....................................................... 24,47

TOTAL PARTIDA .......................................... 33,49
CLICK315160  UT  ESCOMESA INGERT CLICK D160MM PER TUB PVC315                     

Subministrament i col·locació d'escomesa sistema ingert clic, marca tuyper o equivalent,
amb pvc une 1401-1 de diàmetre 160mm per acoplar-se a tub de de pvc de diàmetre
315mm. Inclou la formació del forat al tub, la connexió al tub preexistent d'escomesa
i el segellat del conjunt.

Ma d'obra...................................................... 42,92
Materials ....................................................... 49,22

TOTAL PARTIDA .......................................... 92,14
ENLL400      UT  MANIGUET UNIÓ FEMELLA/FEMELLA COLZE 45º D-400MM                 

Subministrament i col·locació de maniguet d'unió femella/femella per a colze 45º de dià-
metre 400mm de pvc une 1401-1 sobre canonada del mateix tipus.

Ma d'obra...................................................... 12,98
Materials ....................................................... 134,89

TOTAL PARTIDA .......................................... 147,87
PRV2.5       UT  POU D=100CM,H=2,8M,SOLERA+LLAMB.HM-20P/20/I,MAÓ CALAT 14CM,ARREB

Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2,8 m de fondària, amb solera amb llam-
bordins sobre llit de formigó HM-20P/20/I, paret de maó calat de gruix 30 cm o anells
prefabricats de formigó tipus ICA o equivalents, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:0,5:4  i graons de polietilè taronges de 200x200x200 mm. No inclou exca-
vació marc ni tapa.

Ma d'obra...................................................... 602,22
Maquinaria .................................................... 0,79
Materials ....................................................... 222,91

TOTAL PARTIDA .......................................... 825,90
FDDZ6DD4     UT  BASTIMENT CIRC.,FOS.DÚCTIL,P/POU REG.+TAPA ABATIB+TANCAPAS D=600

Subministrament i col·locació de bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre
i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons nor-
ma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Ma d'obra...................................................... 14,79
Materials ....................................................... 131,06

TOTAL PARTIDA .......................................... 145,85
CONNEX400P   UT  CONNEXIÓ XARXA SANEJ. D315MM A POU DE REGISTRE                  

Connexió de xarxa de sanejament de diàmetre 315-400mm a pou de sanejament visi-
table.  Inclou la perforació, aplicació de cola i àrid al tub, morter al forat del pou, sege-
llat f inal i totes les despeses auxiliars.

Ma d'obra...................................................... 56,46
Maquinaria .................................................... 7,49
Materials ....................................................... 5,16

TOTAL PARTIDA .......................................... 69,12
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FD5J535E     UT  CAIXA PER EMBORNAL, COL·LOCADA. GERO LLISCAT INTERIORMENT       

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm o similar adient per reixa Delta-80 o equivalent,
amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins i esquer-
dejat per fora amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre
solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons
les especif icacions de la DT. No inclou marc ni reixa.

Ma d'obra...................................................... 145,99
Maquinaria .................................................... 0,21
Materials ....................................................... 45,92

TOTAL PARTIDA .......................................... 192,11
FD5Z7CD4     UT  BASTIMENT I REIXA P/EMBORNAL. DELTA-80 O EQUIV. FOSA DUCT.      

Subministrament i col·locació de bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a em-
bornal,  model FD Benito Delta80 o equivalent , classe D400 segons norma UNE-EN 124
i 12-17 dm2 de superfície d'absorció, col.locat amb morter. Criteri d'amidament: Unitat
mesurada segons les especif icacions de la DT. 

Ma d'obra...................................................... 12,62
Materials ....................................................... 63,81

TOTAL PARTIDA .......................................... 76,43
SUBCAPITOL X054 SEGURETAT I  SALUT LABORAL                                       
PLASS12      UT  PLA DE S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                     

Confecció de Pla de Seguretat i Salut laboral conforme a l'estudi o estudi bàsic de se-
guretat i salut laboral del projecte, per a una obra d'urbanització d'alt impacte (en zona
urbana consolidada) de PEM<250.000€. El Pla complirà tota la normativa vigent en ma-
tèria de prevenció de riscos laborals i també tindrà en compte la senyalització i desvia-
ments viaris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra.

Materials ....................................................... 168,58

TOTAL PARTIDA .......................................... 168,58
IMPLANTSS6   UT  IMPLANTACIÓ S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                

Implantació de la seguretat i salut laboral d'una d'urbanització d'alt impacte (en zona
urbana consolidada) de PEM<250.000€. per tal de complir tota la normativa vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals i també tindrà en compte la senyalització i des-
viaments viaris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra. Inclou el subministrament
de proteccions individuals, col·lectives i equipaments+formació.

Materials ....................................................... 481,26

TOTAL PARTIDA .......................................... 481,26
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CAPITOL E05 C/ ORIENT                                                       
SUBCAPITOL E051 ACTUACIONS PRÈVIES                                              
VARIS        UT  PUBLICITAT OBRA FONS COHESIÓ                                    

Publicitat de l'obra conforme les bases reglamentàries dels Fons Europeus de Cohesió
FEDER. Inclou:
- Subministrament i col·locació de cartell de mides reglamentàries i amb inscripcions
homologades a peu d'obra.
- Publicació informativa de l'obra en diari de tirada autonòmica a determinar per l'òrgan
intermig de gestió.
- Presa fotogràfica en format digital del transcurs de l'obra
- Presa de videos de l'execució de l'obra
- Entrega final de document fotogràfic imprès amb l'evolució de l'obra i la inspecció TV
final de la claveguera (DVD+informe imprès).

Materials ....................................................... 1.500,00

TOTAL PARTIDA .......................................... 1.500,00
SUBCAPITOL E052 OBRA CIVIL                                                      
TALLDISC     ML  TALL AMB DISC DE PAVIMENT                                       

Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, f ins a una fon-
dària de 20 cm

Ma d'obra...................................................... 2,07
Maquinaria .................................................... 1,17
Materials ....................................................... 0,03

TOTAL PARTIDA .......................................... 3,27
ARIGOLA      ML  ENDERROC RIGOLA FORMIGÓ, MITJANS MECÀNICS. I/CÀRREGA            

Demolició de rigola de formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora
i càrrega mecànica sobre camió. Criteri d'amidament: m de llargària realment enderro-
cada, segons les especif icacions de la DT. 

Maquinaria .................................................... 6,15

TOTAL PARTIDA .......................................... 6,15
AASFALT      M2  ENDERROC PAVIMENT ASFÀLTIC AMB MITJANS MECÀNICS                 

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i f ins a 2 m d'am-
plària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. Criteri d'ami-
dament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especif icacions de la DT.

Maquinaria .................................................... 7,56

TOTAL PARTIDA .......................................... 7,56
AFORM20      M2  ARRENCAMENT DE PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 20CM.                     

Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i f ins a 2 m d'amplària, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega sobre camió.

Maquinaria .................................................... 21,97

TOTAL PARTIDA .......................................... 21,97
RMA          ME  EXCAVACIÓ MANUAL EN RASA FINS A 1,5M. DE FONDÀRIA               

Excavació de rasa de fins a 1.5 m de fondària i f ins a 2 m d'amplària, en terreny de tràn-
sit, amb mitjans manuals i càrrega mecànica del material excavat. Criteri d'amidament:
m3 de volum excavat segons les especif icacions de la DT, amidat com a diferència en-
tre els perf ils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els per-
f ils teòrics assenyalats als plànols, amb les modif icacions 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 inclosos en el preu
el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar
les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions
relatives a excavacions, entibacions i voladures.

Ma d'obra...................................................... 118,31

TOTAL PARTIDA .......................................... 118,31
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ABOCADOR     M3  CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT ABOCADOR                             

Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador espe-
cíf ic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 10 km, amb
camió de 7 t, carregat amb mitjans manuals.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 prèviament 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 esponja-
ment d'un 35%. Inclou Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb
una densitat des de 1,10 fins a 1,45 t/m3.

Ma d'obra...................................................... 8,47
Maquinaria .................................................... 28,99
Materials ....................................................... 10,30

TOTAL PARTIDA .......................................... 47,76
SORRA        M3  SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE SORRA A RASA                        

Subministrament de terra seleccionada d'aportació.Criteri d'amidament: m3 de volum
amidat segons les especif icacions de la DT.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%.  Inclou el rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i f ins a 2
m, amb material seleccionat, en tongades de gruix més de 25 i f ins a 50 cm, utilitzant
corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM.

Maquinaria .................................................... 23,78
Materials ....................................................... 10,84

TOTAL PARTIDA .......................................... 34,62
GRAVACIM     M3  GRAVA-CIMENT PER A FARCIMENT I ESTESA                           

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i f ins a 2 m, amb material adequat,
en tongades de gruix més de 25 i f ins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compac-
tar, amb compactació del 95 % PM. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons
les especif icacions de la DT. La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del
material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la cons-
trucció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

Maquinaria .................................................... 119,17
Materials ....................................................... 6,46

TOTAL PARTIDA .......................................... 125,63
SUBB         M3  SUBBASE. ESTESA I COMPACTACIÓ                                   

Subbase de terra-ciment elaborada a l'obra en planta, amb terra seleccionada i ciment
pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N, col.locada amb estenedora i piconatge del
material al 95% del PM. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especif ica-
cions de la DT. No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors
a les tolerables.No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. No és d'a-
bonament en aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'afegeixi per a donar
obertura al trànsit. L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assenta-
ment correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.

Ma d'obra...................................................... 5,15
Maquinaria .................................................... 5,94
Materials ....................................................... 25,08

TOTAL PARTIDA .......................................... 36,18
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RRIGOLA      ML  RIGOLA DE FORMIGÓ 30X35                                         

Rigola de formigó HM-30/P/10/I+E, de consistència plàstica i grandària màxima del gra-
nulat 10 mm, de 30 cm d'amplària i de 30 a 35 cm d'alçària, acabat remolinat. Criteri d'a-
midament: m de llargària amidada segons les especif icacions de la DT. 

Ma d'obra...................................................... 1,70
Materials ....................................................... 10,06

TOTAL PARTIDA .......................................... 11,76
SUBCAPITOL E053 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT                                         
TPVC200S     ML  SIC TUB PVC D200MM UNE EN 1401-1 SENYALITZAT                    

Subministrament i col·locació de tub de sanejament de PVC de diàmetre nominal 200mm
de paret massissa, autoportant, amb unió amb junta llaviada i goma, col·locat al fons
de la rasa amb el pendent que assenyali el projecte. Criteri d'amidament: m de llargària
instal·lada, amidada segons les especif icacions de la DT, entre els eixos dels elements
o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i
els empalmaments que s'hagin efectuat. Aquest criteri inclou les despeses associades
a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada.

Ma d'obra...................................................... 9,02
Materials ....................................................... 10,06

TOTAL PARTIDA .......................................... 19,08
CMF90200     UT  COLZE MASCLE/FEMELLA 90º D200MM UNE EN 1401-1                   

Subministrament i col·locació de colze de 90º de pvc une 1401-1 per a diàmetre nomi-
nal 200mm., amb unió mascle-femella i junta llaviada amb goma elàstica.

Ma d'obra...................................................... 11,18
Materials ....................................................... 22,93

TOTAL PARTIDA .......................................... 34,11
ENLL200      UT  MANIGUET UNIÓ FEMELLA/FEMELLA D200MM UNE EN 1401-1              

Subministrament i col·locació de maniguet d'unió de pvc une 1401-1 per a diàmetre no-
minal 250mm., amb unió femella-femella i junta llaviada amb goma elàstica.

Ma d'obra...................................................... 12,26
Materials ....................................................... 18,95

TOTAL PARTIDA .......................................... 31,21
CONPOU       UT  CONNEXIÓ A POU EXISTENT XARXA SANEJ.                            

Connexió de nova xarxa de sanejament de d.200mm a pou o tub existent de sanejament
visitable.  Inclou la perforació, aplicació de cola i àrid al tub, morter al forat del pou, se-
gellat f inal i totes les despeses auxiliars.

Ma d'obra...................................................... 51,29
Maquinaria .................................................... 5,97
Materials ....................................................... 4,29

TOTAL PARTIDA .......................................... 61,55
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SUBCAPITOL E054 SEGURETAT I  SALUT LABORAL                                       
PLASS8       UT  PLA DE S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                     

Confecció de Pla de Seguretat i Salut laboral conforme a l'estudi o estudi bàsic de se-
guretat i salut laboral del projecte, per a una obra d'urbanització d'alt impacte (en zona
urbana consolidada) de PEM<250.000€. El Pla complirà tota la normativa vigent en ma-
tèria de prevenció de riscos laborals i també tindrà en compte la senyalització i desvia-
ments viaris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra.

Materials ....................................................... 171,13

TOTAL PARTIDA .......................................... 171,13
IMPLANTSS8   UT  IMPLANTACIÓ S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                

Implantació de la seguretat i salut laboral d'una d'urbanització d'alt impacte (en zona
urbana consolidada) de PEM<250.000€. per tal de complir tota la normativa vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals i també tindrà en compte la senyalització i des-
viaments viaris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra. Inclou el subministrament
de proteccions individuals, col·lectives i equipaments+formació.

Materials ....................................................... 302,56

TOTAL PARTIDA .......................................... 302,56
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CAPITOL E06 PÇA. CATALUNYA                                                  
SUBCAPITOL E061 ACTUACIONS PRÈVIES                                              
VARIS10      UT  PUBLICITAT OBRA FONS COHESIÓ                                    

Publicitat de l'obra conforme les bases reglamentàries dels Fons Europeus de Cohesió
FEDER. Inclou:
- Subministrament i col·locació de cartell de mides reglamentàries i amb inscripcions
homologades a peu d'obra.
- Publicació informativa de l'obra en diari de tirada autonòmica a determinar per l'òrgan
intermig de gestió.
- Presa fotogràfica en format digital del transcurs de l'obra
- Presa de videos de l'execució de l'obra
- Entrega final de document fotogràfic imprès amb l'evolució de l'obra i la inspecció TV
final de la claveguera (DVD+informe imprès).

Materials ....................................................... 500,00

TOTAL PARTIDA .......................................... 500,00
SUBCAPITOL E062 OBRA CIVIL                                                      
AEMB         UT  ENDERROC D'EMBORNAL EXISTENT DE 70X30X85CM APROX.               

Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans manuals
i càrrega sobre camió. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada se-
gons les especif icacions de la DT.

Ma d'obra...................................................... 32,82
Maquinaria .................................................... 3,52

TOTAL PARTIDA .......................................... 36,34
SUBCAPITOL E063 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT                                         
FD5J535E     UT  CAIXA PER EMBORNAL, COL·LOCADA. GERO LLISCAT INTERIORMENT       

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm o similar adient per reixa Delta-80 o equivalent,
amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins i esquer-
dejat per fora amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre
solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons
les especif icacions de la DT. No inclou marc ni reixa.

Ma d'obra...................................................... 145,99
Maquinaria .................................................... 0,21
Materials ....................................................... 45,92

TOTAL PARTIDA .......................................... 192,11
FD5Z7CD4     UT  BASTIMENT I REIXA P/EMBORNAL. DELTA-80 O EQUIV. FOSA DUCT.      

Subministrament i col·locació de bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a em-
bornal,  model FD Benito Delta80 o equivalent , classe D400 segons norma UNE-EN 124
i 12-17 dm2 de superfície d'absorció, col.locat amb morter. Criteri d'amidament: Unitat
mesurada segons les especif icacions de la DT. 

Ma d'obra...................................................... 12,62
Materials ....................................................... 63,81

TOTAL PARTIDA .......................................... 76,43
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SUBCAPITOL E064 SEGURETAT I  SALUT LABORAL                                       
PLASS6       UT  PLA DE S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                     

Confecció de Pla de Seguretat i Salut laboral conforme a l'estudi o estudi bàsic de se-
guretat i salut laboral del projecte, per a una obra d'urbanització d'alt impacte (en zona
urbana consolidada) de PEM<250.000€. El Pla complirà tota la normativa vigent en ma-
tèria de prevenció de riscos laborals i també tindrà en compte la senyalització i desvia-
ments viaris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra.

Materials ....................................................... 360,95

TOTAL PARTIDA .......................................... 360,95
IMPLANTSS6   UT  IMPLANTACIÓ S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                

Implantació de la seguretat i salut laboral d'una d'urbanització d'alt impacte (en zona
urbana consolidada) de PEM<250.000€. per tal de complir tota la normativa vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals i també tindrà en compte la senyalització i des-
viaments viaris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra. Inclou el subministrament
de proteccions individuals, col·lectives i equipaments+formació.

Materials ....................................................... 481,26

TOTAL PARTIDA .......................................... 481,26
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CAPITOL X06 PJDA. SANT MARTÍ                                                
SUBCAPITOL X061 ACTUACIONS PRÈVIES                                              
VARIS        UT  PUBLICITAT OBRA FONS COHESIÓ                                    

Publicitat de l'obra conforme les bases reglamentàries dels Fons Europeus de Cohesió
FEDER. Inclou:
- Subministrament i col·locació de cartell de mides reglamentàries i amb inscripcions
homologades a peu d'obra.
- Publicació informativa de l'obra en diari de tirada autonòmica a determinar per l'òrgan
intermig de gestió.
- Presa fotogràfica en format digital del transcurs de l'obra
- Presa de videos de l'execució de l'obra
- Entrega final de document fotogràfic imprès amb l'evolució de l'obra i la inspecció TV
final de la claveguera (DVD+informe imprès).

Materials ....................................................... 1.500,00

TOTAL PARTIDA .......................................... 1.500,00
SUBCAPITOL X062 OBRA CIVIL                                                      
AADOQAM      M2  ARRENCADA DE PAVIMENT D'ADOQUINS AMB MORTER                     

Demolició de paviment de llambordins col.locats sobre terra, de f ins a 2 m d'amplària
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. Criteri d'amidament: m2 de paviment re-
alment enderrocat, segons les especif icacions de la DT.

Maquinaria .................................................... 28,30

TOTAL PARTIDA .......................................... 28,30
TALLDISC     ML  TALL AMB DISC DE PAVIMENT                                       

Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, f ins a una fon-
dària de 20 cm

Ma d'obra...................................................... 2,07
Maquinaria .................................................... 1,17
Materials ....................................................... 0,03

TOTAL PARTIDA .......................................... 3,27
AFORM20      M2  ARRENCAMENT DE PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 20CM.                     

Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i f ins a 2 m d'amplària, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega sobre camió.

Maquinaria .................................................... 21,97

TOTAL PARTIDA .......................................... 21,97
RMAQ         M3  EXCAVACIÓ A MÀQUINA EN RASA FINS A 1,5M. DE FONDÀRIA            

Excavació de rasa de fins a 1.5 m de fondària i f ins a 2 m d'amplària, en terreny de tràn-
sit, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat. Criteri d'amidament:
m3 de volum excavat segons les especif icacions de la DT, amidat com a diferència en-
tre els perf ils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els per-
f ils teòrics assenyalats als plànols, amb les modif icacions 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 inclosos en el preu
el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar
les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions
relatives a excavacions, entibacions i voladures.

Ma d'obra...................................................... 19,14
Maquinaria .................................................... 71,10
Materials ....................................................... 0,29

TOTAL PARTIDA .......................................... 90,53
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SORRA        M3  SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE SORRA A RASA                        

Subministrament de terra seleccionada d'aportació.Criteri d'amidament: m3 de volum
amidat segons les especif icacions de la DT.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%.  Inclou el rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i f ins a 2
m, amb material seleccionat, en tongades de gruix més de 25 i f ins a 50 cm, utilitzant
corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM.

Maquinaria .................................................... 23,78
Materials ....................................................... 10,84

TOTAL PARTIDA .......................................... 34,62
ABOCADOR     M3  CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT ABOCADOR                             

Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador espe-
cíf ic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 10 km, amb
camió de 7 t, carregat amb mitjans manuals.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 prèviament 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 esponja-
ment d'un 35%. Inclou Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb
una densitat des de 1,10 fins a 1,45 t/m3.

Ma d'obra...................................................... 8,47
Maquinaria .................................................... 28,99
Materials ....................................................... 10,30

TOTAL PARTIDA .......................................... 47,76
GRAVACIM     M3  GRAVA-CIMENT PER A FARCIMENT I ESTESA                           

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i f ins a 2 m, amb material adequat,
en tongades de gruix més de 25 i f ins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compac-
tar, amb compactació del 95 % PM. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons
les especif icacions de la DT. La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del
material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la cons-
trucció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

Maquinaria .................................................... 119,17
Materials ....................................................... 6,46

TOTAL PARTIDA .......................................... 125,63
SUBB         M3  SUBBASE. ESTESA I COMPACTACIÓ                                   

Subbase de terra-ciment elaborada a l'obra en planta, amb terra seleccionada i ciment
pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N, col.locada amb estenedora i piconatge del
material al 95% del PM. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especif ica-
cions de la DT. No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors
a les tolerables.No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. No és d'a-
bonament en aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'afegeixi per a donar
obertura al trànsit. L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assenta-
ment correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.

Ma d'obra...................................................... 5,15
Maquinaria .................................................... 5,94
Materials ....................................................... 25,08

TOTAL PARTIDA .......................................... 36,18
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RFORM20      M2  REPOSICIÓ DE SOLERA DE FORMIGÓ DE 20CM.                         
Reposició de base per a calçada, de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i gran-
dària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual,
amb acabat reglejat

Ma d'obra...................................................... 14,83
Maquinaria .................................................... 0,16
Materials ....................................................... 16,35

TOTAL PARTIDA .......................................... 31,34
RADOQAM      M2  REPOSICIÓ DE PAV. DE LLAMBORDINS AMB MORTER                     

Reposició de Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, col·locats amb morter
de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment.

Ma d'obra...................................................... 31,35
Maquinaria .................................................... 0,07
Materials ....................................................... 4,02

TOTAL PARTIDA .......................................... 35,44
IMPREV01     PA  IMPREVISTOS A JUSTIFICAR EN OBRA CIVIL D'URB. ALT IMPACTE       

Imprevistos a justif icar en concepte de modificació de serveis no detectats anticipada-
ment al tractar-se d'una obra d'urbanització en zona antiga urbana consolidada. Inclou
modificacions extres de xarxa de sanejament, tubs de gas, aigua, fontaneria, teleco-
municacions i/o electricitat. Per certif icar aquest import caldrà aportar fotografia de l'im-
previst i quadre descomposat de l'actuació realitzada.

Materials ....................................................... 3.037,89

TOTAL PARTIDA .......................................... 3.037,89
SUBCAPITOL X063 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT                                         
TPVC400S     ML  SIC TUB PVC D400MM UNE EN 1401-1 SENYALITZAT                    

Subministrament i col·locació de tub de sanejament de PVC de diàmetre nominal 400mm
de paret massissa, autoportant, amb unió amb junta llaviada i goma, col·locat al fons
de la rasa amb el pendent que assenyali el projecte. Criteri d'amidament: m de llargària
instal·lada, amidada segons les especif icacions de la DT, entre els eixos dels elements
o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i
els empalmaments que s'hagin efectuat. Aquest criteri inclou les despeses associades
a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada.

Ma d'obra...................................................... 21,85
Maquinaria .................................................... 13,41
Materials ....................................................... 39,28

TOTAL PARTIDA .......................................... 74,54
CMF45400     UT  COLZE MASCLE/FEMELLA 45º D-400MM                                

Subministrament i col·locació de colze de 45º de pvc une 1401-1 per a diàmetre nomi-
nal 400mm., amb unió mascle-femella i junta llaviada amb goma elàstica.

Ma d'obra...................................................... 11,18
Materials ....................................................... 243,08

TOTAL PARTIDA .......................................... 254,26
CONPOU       UT  CONNEXIÓ A POU EXISTENT XARXA SANEJ.                            

Connexió de nova xarxa de sanejament de d.200mm a pou o tub existent de sanejament
visitable.  Inclou la perforació, aplicació de cola i àrid al tub, morter al forat del pou, se-
gellat f inal i totes les despeses auxiliars.

Ma d'obra...................................................... 51,29
Maquinaria .................................................... 5,97
Materials ....................................................... 4,29

TOTAL PARTIDA .......................................... 61,55
CLICK400160  UT  ESCOMESA INGERT CLICK D160MM PER TUB PVC400                     

Subministrament i col·locació d'escomesa sistema ingert clic , marca tuyper o equiva-
lent, amb pvc une 1401-1 de diàmetre 160mm per acoplar-se a tub de de pvc de diàme-
tre 400mm. Inclou la formació del forat al tub, la connexió al tub preexistent d'escome-
sa i el segellat del conjunt.

Ma d'obra...................................................... 50,50
Materials ....................................................... 64,09

TOTAL PARTIDA .......................................... 114,59
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ENLL400      UT  MANIGUET UNIÓ FEMELLA/FEMELLA COLZE 45º D-400MM                 
Subministrament i col·locació de maniguet d'unió femella/femella per a colze 45º de dià-
metre 400mm de pvc une 1401-1 sobre canonada del mateix tipus.

Ma d'obra...................................................... 12,98
Materials ....................................................... 134,89

TOTAL PARTIDA .......................................... 147,87
PRV2.5       UT  POU D=100CM,H=2,8M,SOLERA+LLAMB.HM-20P/20/I,MAÓ CALAT 14CM,ARREB

Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2,8 m de fondària, amb solera amb llam-
bordins sobre llit de formigó HM-20P/20/I, paret de maó calat de gruix 30 cm o anells
prefabricats de formigó tipus ICA o equivalents, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:0,5:4  i graons de polietilè taronges de 200x200x200 mm. No inclou exca-
vació marc ni tapa.

Ma d'obra...................................................... 602,22
Maquinaria .................................................... 0,79
Materials ....................................................... 222,91

TOTAL PARTIDA .......................................... 825,90
FDDZ6DD4     UT  BASTIMENT CIRC.,FOS.DÚCTIL,P/POU REG.+TAPA ABATIB+TANCAPAS D=600

Subministrament i col·locació de bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre
i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons nor-
ma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Ma d'obra...................................................... 14,79
Materials ....................................................... 131,06

TOTAL PARTIDA .......................................... 145,85
SUBCAPITOL X064 SEGURETAT I  SALUT LABORAL                                       
PLASS        UT  PLA DE S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                     

Confecció de Pla de Seguretat i Salut laboral conforme a l'estudi o estudi bàsic de se-
guretat i salut laboral del projecte, per a una obra d'urbanització d'alt impacte (en zona
urbana consolidada) de PEM<250.000€. El Pla complirà tota la normativa vigent en ma-
tèria de prevenció de riscos laborals i també tindrà en compte la senyalització i desvia-
ments viaris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra.

Materials ....................................................... 394,25

TOTAL PARTIDA .......................................... 394,25
IMPLANTSS    UT  IMPLANTACIÓ S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                

Implantació de la seguretat i salut laboral d'una d'urbanització d'alt impacte (en zona
urbana consolidada) de PEM<250.000€. per tal de complir tota la normativa vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals i també tindrà en compte la senyalització i des-
viaments viaris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra. Inclou el subministrament
de proteccions individuals, col·lectives i equipaments+formació.

Materials ....................................................... 525,67

TOTAL PARTIDA .......................................... 525,67
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SUBCAPITOL X065 CONTROL DE QUALITAT                                             
CDQURB       UT  CDQ OBRA URB. PEM<250.000€                                      

Despesa derivada del control de qualitat d'una obra d'urbanització de sanejament amb
un PEM >250.000€. Inclou inspecció TV abans de terraplenar rasa i un altra cop terra-
plenat i pavimentat. Inclou assajos bàsics dels materials de replè compactats.

Materials ....................................................... 835,94

TOTAL PARTIDA .......................................... 835,94
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CAPITOL X07 RBLA. XAVIER CUGAT                                              
SUBCAPITOL X071 ACTUACIONS PRÈVIES                                              
VARIS        UT  PUBLICITAT OBRA FONS COHESIÓ                                    

Publicitat de l'obra conforme les bases reglamentàries dels Fons Europeus de Cohesió
FEDER. Inclou:
- Subministrament i col·locació de cartell de mides reglamentàries i amb inscripcions
homologades a peu d'obra.
- Publicació informativa de l'obra en diari de tirada autonòmica a determinar per l'òrgan
intermig de gestió.
- Presa fotogràfica en format digital del transcurs de l'obra
- Presa de videos de l'execució de l'obra
- Entrega final de document fotogràfic imprès amb l'evolució de l'obra i la inspecció TV
final de la claveguera (DVD+informe imprès).

Materials ....................................................... 1.500,00

TOTAL PARTIDA .......................................... 1.500,00
SUBCAPITOL X072 OBRA CIVIL                                                      
AEMB         UT  ENDERROC D'EMBORNAL EXISTENT DE 70X30X85CM APROX.               

Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans manuals
i càrrega sobre camió. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada se-
gons les especif icacions de la DT.

Ma d'obra...................................................... 32,82
Maquinaria .................................................... 3,52

TOTAL PARTIDA .......................................... 36,34
TALLDISC     ML  TALL AMB DISC DE PAVIMENT                                       

Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, f ins a una fon-
dària de 20 cm

Ma d'obra...................................................... 2,07
Maquinaria .................................................... 1,17
Materials ....................................................... 0,03

TOTAL PARTIDA .......................................... 3,27
AASFALT      M2  ENDERROC PAVIMENT ASFÀLTIC AMB MITJANS MECÀNICS                 

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i f ins a 2 m d'am-
plària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. Criteri d'ami-
dament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especif icacions de la DT.

Maquinaria .................................................... 7,56

TOTAL PARTIDA .......................................... 7,56
AP3030       M2  ENDERROC PAVIMENT PANOT 30X30 AMB MITJANS MECÀNICS              

Demolició de paviment de panots col.locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i
f ins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre ca-
mió. Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especif ica-
cions de la DT.

Maquinaria .................................................... 10,67

TOTAL PARTIDA .......................................... 10,67
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RMAQ         M3  EXCAVACIÓ A MÀQUINA EN RASA FINS A 1,5M. DE FONDÀRIA            

Excavació de rasa de fins a 1.5 m de fondària i f ins a 2 m d'amplària, en terreny de tràn-
sit, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat. Criteri d'amidament:
m3 de volum excavat segons les especif icacions de la DT, amidat com a diferència en-
tre els perf ils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els per-
f ils teòrics assenyalats als plànols, amb les modif icacions 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 inclosos en el preu
el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar
les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions
relatives a excavacions, entibacions i voladures.

Ma d'obra...................................................... 19,14
Maquinaria .................................................... 71,10
Materials ....................................................... 0,29

TOTAL PARTIDA .......................................... 90,53
RMA          ME  EXCAVACIÓ MANUAL EN RASA FINS A 1,5M. DE FONDÀRIA               

Excavació de rasa de fins a 1.5 m de fondària i f ins a 2 m d'amplària, en terreny de tràn-
sit, amb mitjans manuals i càrrega mecànica del material excavat. Criteri d'amidament:
m3 de volum excavat segons les especif icacions de la DT, amidat com a diferència en-
tre els perf ils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els per-
f ils teòrics assenyalats als plànols, amb les modif icacions 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 inclosos en el preu
el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar
les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions
relatives a excavacions, entibacions i voladures.

Ma d'obra...................................................... 118,31

TOTAL PARTIDA .......................................... 118,31
ABOCADOR     M3  CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT ABOCADOR                             

Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador espe-
cíf ic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 10 km, amb
camió de 7 t, carregat amb mitjans manuals.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 prèviament 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 esponja-
ment d'un 35%. Inclou Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb
una densitat des de 1,10 fins a 1,45 t/m3.

Ma d'obra...................................................... 8,47
Maquinaria .................................................... 28,99
Materials ....................................................... 10,30

TOTAL PARTIDA .......................................... 47,76
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SORRA        M3  SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE SORRA A RASA                        

Subministrament de terra seleccionada d'aportació.Criteri d'amidament: m3 de volum
amidat segons les especif icacions de la DT.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%.  Inclou el rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i f ins a 2
m, amb material seleccionat, en tongades de gruix més de 25 i f ins a 50 cm, utilitzant
corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM.

Maquinaria .................................................... 23,78
Materials ....................................................... 10,84

TOTAL PARTIDA .......................................... 34,62
GRAVACIM     M3  GRAVA-CIMENT PER A FARCIMENT I ESTESA                           

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i f ins a 2 m, amb material adequat,
en tongades de gruix més de 25 i f ins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compac-
tar, amb compactació del 95 % PM. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons
les especif icacions de la DT. La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del
material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la cons-
trucció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

Maquinaria .................................................... 119,17
Materials ....................................................... 6,46

TOTAL PARTIDA .......................................... 125,63
SUBB         M3  SUBBASE. ESTESA I COMPACTACIÓ                                   

Subbase de terra-ciment elaborada a l'obra en planta, amb terra seleccionada i ciment
pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N, col.locada amb estenedora i piconatge del
material al 95% del PM. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especif ica-
cions de la DT. No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors
a les tolerables.No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. No és d'a-
bonament en aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'afegeixi per a donar
obertura al trànsit. L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assenta-
ment correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.

Ma d'obra...................................................... 5,15
Maquinaria .................................................... 5,94
Materials ....................................................... 25,08

TOTAL PARTIDA .......................................... 36,18
RASFALT      M2  REPOSICIÓ D'AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT                        

Reposició de paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa D-12 amb
granulat granític i betum asfàltic de penetració, de 10 cm de gruix, estesa i compacta-
da manualment al 98 % de l'assaig marshall. Criteri d'amidament: m2 de superfície ami-
dada segons les especif icacions de la DT.

Ma d'obra...................................................... 20,26
Maquinaria .................................................... 3,96
Materials ....................................................... 11,97

TOTAL PARTIDA .......................................... 36,19
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RP3030       M2  REPOSICIÓ PANOTS DE 30X30                                       

Paviment de panot per a vorera de palet de riera de 30x30x4cm, classe 1a, preu supe-
rior, sobre suport de 3 cm de sorra, col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland. Criteri d'amida-
ment: m2 de superfície executada d'acord amb les especif icacions de la DT, amb de-
ducció de la superfície corresponent a Obertures interiors, d'acord amb els criteris se-
güents: - Obertures d'1,5 m2 , com a màxim: No es dedueixen - Obertures de mes d'1,5
m2: Es dedueixen al 100% Aquests criteris inclouen l'acabament específ ic dels acords
a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment
conformen la unitat.

Ma d'obra...................................................... 15,97
Maquinaria .................................................... 0,04
Materials ....................................................... 15,34

TOTAL PARTIDA .......................................... 31,35
IMPREV02     PA  IMPREVISTOS A JUSTIFICAR EN OBRA CIVIL D'URB. ALT IMPACTE       

Imprevistos a justif icar en concepte de modificació de serveis no detectats anticipada-
ment al tractar-se d'una obra d'urbanització en zona antiga urbana consolidada. Inclou
modificacions extres de xarxa de sanejament, tubs de gas, aigua, fontaneria, teleco-
municacions i/o electricitat. Per certif icar aquest import caldrà aportar fotografia de l'im-
previst i quadre descomposat de l'actuació realitzada.

Materials ....................................................... 2.764,28

TOTAL PARTIDA .......................................... 2.764,28
SUBCAPITOL X073 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT                                         
TPVC160S     ML  SIC TUB PVC D160MM UNE EN 1401-1 SENYALITZAT                    

Subministrament i col·locació de tub de sanejament de PVC de diàmetre nominal 160mm
de paret massissa, autoportant, amb unió amb junta llaviada i goma, col·locat al fons
de la rasa amb el pendent que assenyali el projecte. Criteri d'amidament: m de llargària
instal·lada, amidada segons les especif icacions de la DT, entre els eixos dels elements
o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i
els empalmaments que s'hagin efectuat. Aquest criteri inclou les despeses associades
a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada.

Ma d'obra...................................................... 9,02
Materials ....................................................... 6,64

TOTAL PARTIDA .......................................... 15,66
TPVC250S     ML  SIC TUB PVC D250MM UNE EN 1401-1 SENYALITZAT                    

Subministrament i col·locació de tub de sanejament de PVC de diàmetre nominal 250mm
de paret massissa, autoportant, amb unió amb junta llaviada i goma, col·locat al fons
de la rasa amb el pendent que assenyali el projecte. Criteri d'amidament: m de llargària
instal·lada, amidada segons les especif icacions de la DT, entre els eixos dels elements
o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i
els empalmaments que s'hagin efectuat. Aquest criteri inclou les despeses associades
a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada.

Ma d'obra...................................................... 11,18
Materials ....................................................... 15,79

TOTAL PARTIDA .......................................... 26,97
TPVC315S     ML  SIC TUB PVC D315MM UNE EN 1401-1 SENYALITZAT                    

Subministrament i col·locació de tub de sanejament de PVC de diàmetre nominal 315mm
de paret massissa, autoportant, amb unió amb junta llaviada i goma, col·locat al fons
de la rasa amb el pendent que assenyali el projecte. Criteri d'amidament: m de llargària
instal·lada, amidada segons les especif icacions de la DT, entre els eixos dels elements
o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i
els empalmaments que s'hagin efectuat. Aquest criteri inclou les despeses associades
a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada.

Ma d'obra...................................................... 9,02
Materials ....................................................... 24,47

TOTAL PARTIDA .......................................... 33,49
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TPVC400S     ML  SIC TUB PVC D400MM UNE EN 1401-1 SENYALITZAT                    
Subministrament i col·locació de tub de sanejament de PVC de diàmetre nominal 400mm
de paret massissa, autoportant, amb unió amb junta llaviada i goma, col·locat al fons
de la rasa amb el pendent que assenyali el projecte. Criteri d'amidament: m de llargària
instal·lada, amidada segons les especif icacions de la DT, entre els eixos dels elements
o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i
els empalmaments que s'hagin efectuat. Aquest criteri inclou les despeses associades
a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada.

Ma d'obra...................................................... 21,85
Maquinaria .................................................... 13,41
Materials ....................................................... 39,28

TOTAL PARTIDA .......................................... 74,54
CLICK250160  UT  ESCOMESA INGERT CLICK D160MM PER TUB PVC250                     

Subministrament i col·locació d'escomesa sistema ingert clic, marca tuyper o equivalent,
amb pvc une 1401-1 de diàmetre 160mm per acoplar-se a tub de de pvc de diàmetre
315mm. Inclou la formació del forat al tub, la connexió al tub preexistent d'escomesa
i el segellat del conjunt.

Ma d'obra...................................................... 40,39
Materials ....................................................... 39,82

TOTAL PARTIDA .......................................... 80,21
CLICK315160  UT  ESCOMESA INGERT CLICK D160MM PER TUB PVC315                     

Subministrament i col·locació d'escomesa sistema ingert clic, marca tuyper o equivalent,
amb pvc une 1401-1 de diàmetre 160mm per acoplar-se a tub de de pvc de diàmetre
315mm. Inclou la formació del forat al tub, la connexió al tub preexistent d'escomesa
i el segellat del conjunt.

Ma d'obra...................................................... 42,92
Materials ....................................................... 49,22

TOTAL PARTIDA .......................................... 92,14
CLICK400160  UT  ESCOMESA INGERT CLICK D160MM PER TUB PVC400                     

Subministrament i col·locació d'escomesa sistema ingert clic , marca tuyper o equiva-
lent, amb pvc une 1401-1 de diàmetre 160mm per acoplar-se a tub de de pvc de diàme-
tre 400mm. Inclou la formació del forat al tub, la connexió al tub preexistent d'escome-
sa i el segellat del conjunt.

Ma d'obra...................................................... 50,50
Materials ....................................................... 64,09

TOTAL PARTIDA .......................................... 114,59
FD5J535E     UT  CAIXA PER EMBORNAL, COL·LOCADA. GERO LLISCAT INTERIORMENT       

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm o similar adient per reixa Delta-80 o equivalent,
amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins i esquer-
dejat per fora amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre
solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons
les especif icacions de la DT. No inclou marc ni reixa.

Ma d'obra...................................................... 145,99
Maquinaria .................................................... 0,21
Materials ....................................................... 45,92

TOTAL PARTIDA .......................................... 192,11
FD5Z7CD4     UT  BASTIMENT I REIXA P/EMBORNAL. DELTA-80 O EQUIV. FOSA DUCT.      

Subministrament i col·locació de bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a em-
bornal,  model FD Benito Delta80 o equivalent , classe D400 segons norma UNE-EN 124
i 12-17 dm2 de superfície d'absorció, col.locat amb morter. Criteri d'amidament: Unitat
mesurada segons les especif icacions de la DT. 

Ma d'obra...................................................... 12,62
Materials ....................................................... 63,81

TOTAL PARTIDA .......................................... 76,43
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ENLL400      UT  MANIGUET UNIÓ FEMELLA/FEMELLA COLZE 45º D-400MM                 
Subministrament i col·locació de maniguet d'unió femella/femella per a colze 45º de dià-
metre 400mm de pvc une 1401-1 sobre canonada del mateix tipus.

Ma d'obra...................................................... 12,98
Materials ....................................................... 134,89

TOTAL PARTIDA .......................................... 147,87
PRV2.5       UT  POU D=100CM,H=2,8M,SOLERA+LLAMB.HM-20P/20/I,MAÓ CALAT 14CM,ARREB

Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2,8 m de fondària, amb solera amb llam-
bordins sobre llit de formigó HM-20P/20/I, paret de maó calat de gruix 30 cm o anells
prefabricats de formigó tipus ICA o equivalents, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:0,5:4  i graons de polietilè taronges de 200x200x200 mm. No inclou exca-
vació marc ni tapa.

Ma d'obra...................................................... 602,22
Maquinaria .................................................... 0,79
Materials ....................................................... 222,91

TOTAL PARTIDA .......................................... 825,90
FDDZ6DD4     UT  BASTIMENT CIRC.,FOS.DÚCTIL,P/POU REG.+TAPA ABATIB+TANCAPAS D=600

Subministrament i col·locació de bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre
i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons nor-
ma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Ma d'obra...................................................... 14,79
Materials ....................................................... 131,06

TOTAL PARTIDA .......................................... 145,85
SUBCAPITOL X074 SEGURETAT I  SALUT LABORAL                                       
PLASS02      UT  PLA DE S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                     

Confecció de Pla de Seguretat i Salut laboral conforme a l'estudi o estudi bàsic de se-
guretat i salut laboral del projecte, per a una obra d'urbanització d'alt impacte (en zona
urbana consolidada) de PEM<250.000€. El Pla complirà tota la normativa vigent en ma-
tèria de prevenció de riscos laborals i també tindrà en compte la senyalització i desvia-
ments viaris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra.

Materials ....................................................... 962,06

TOTAL PARTIDA .......................................... 962,06
IMPLANTSS02  UT  IMPLANTACIÓ S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                

Implantació de la seguretat i salut laboral d'una d'urbanització d'alt impacte (en zona
urbana consolidada) de PEM<250.000€. per tal de complir tota la normativa vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals i també tindrà en compte la senyalització i des-
viaments viaris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra. Inclou el subministrament
de proteccions individuals, col·lectives i equipaments+formació.

Materials ....................................................... 1.282,75

TOTAL PARTIDA .......................................... 1.282,75

 Pàgina 53



QUADRE DE PREUS 2
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI UD RESUM PREU

SUBCAPITOL X075 CONTROL DE QUALITAT                                             
CDQURB2      UT  CDQ OBRA URB. PEM<250.000€                                      

Despesa derivada del control de qualitat d'una obra d'urbanització de sanejament amb
un PEM >250.000€. Inclou inspecció TV abans de terraplenar rasa i un altra cop terra-
plenat i pavimentat. Inclou assajos bàsics dels materials de replè compactats.

Materials ....................................................... 1.714,54

TOTAL PARTIDA .......................................... 1.714,54
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CAPITOL E07 C/ SANTA EUGÈNIA                                                
SUBCAPITOL E071 ACTUACIONS PRÈVIES                                              
VARIS9       UT  PUBLICITAT OBRA FONS COHESIÓ                                    

Publicitat de l'obra conforme les bases reglamentàries dels Fons Europeus de Cohesió
FEDER. Inclou:
- Subministrament i col·locació de cartell de mides reglamentàries i amb inscripcions
homologades a peu d'obra.
- Publicació informativa de l'obra en diari de tirada autonòmica a determinar per l'òrgan
intermig de gestió.
- Presa fotogràfica en format digital del transcurs de l'obra
- Presa de videos de l'execució de l'obra
- Entrega final de document fotogràfic imprès amb l'evolució de l'obra i la inspecció TV
final de la claveguera (DVD+informe imprès).

Materials ....................................................... 250,00

TOTAL PARTIDA .......................................... 250,00
SUBCAPITOL E072 OBRA CIVIL                                                      
AP3030       M2  ENDERROC PAVIMENT PANOT 30X30 AMB MITJANS MECÀNICS              

Demolició de paviment de panots col.locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i
f ins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre ca-
mió. Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especif ica-
cions de la DT.

Maquinaria .................................................... 10,67

TOTAL PARTIDA .......................................... 10,67
AFORM20      M2  ARRENCAMENT DE PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 20CM.                     

Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i f ins a 2 m d'amplària, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega sobre camió.

Maquinaria .................................................... 21,97

TOTAL PARTIDA .......................................... 21,97
RMA          ME  EXCAVACIÓ MANUAL EN RASA FINS A 1,5M. DE FONDÀRIA               

Excavació de rasa de fins a 1.5 m de fondària i f ins a 2 m d'amplària, en terreny de tràn-
sit, amb mitjans manuals i càrrega mecànica del material excavat. Criteri d'amidament:
m3 de volum excavat segons les especif icacions de la DT, amidat com a diferència en-
tre els perf ils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els per-
f ils teòrics assenyalats als plànols, amb les modif icacions 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 inclosos en el preu
el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar
les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions
relatives a excavacions, entibacions i voladures.

Ma d'obra...................................................... 118,31

TOTAL PARTIDA .......................................... 118,31
RFORM20      M2  REPOSICIÓ DE SOLERA DE FORMIGÓ DE 20CM.                         

Reposició de base per a calçada, de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i gran-
dària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual,
amb acabat reglejat

Ma d'obra...................................................... 14,83
Maquinaria .................................................... 0,16
Materials ....................................................... 16,35

TOTAL PARTIDA .......................................... 31,34
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SUBCAPITOL E073 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT                                         
FD5J535E     UT  CAIXA PER EMBORNAL, COL·LOCADA. GERO LLISCAT INTERIORMENT       

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm o similar adient per reixa Delta-80 o equivalent,
amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins i esquer-
dejat per fora amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre
solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons
les especif icacions de la DT. No inclou marc ni reixa.

Ma d'obra...................................................... 145,99
Maquinaria .................................................... 0,21
Materials ....................................................... 45,92

TOTAL PARTIDA .......................................... 192,11
FD5Z7CD4     UT  BASTIMENT I REIXA P/EMBORNAL. DELTA-80 O EQUIV. FOSA DUCT.      

Subministrament i col·locació de bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a em-
bornal,  model FD Benito Delta80 o equivalent , classe D400 segons norma UNE-EN 124
i 12-17 dm2 de superfície d'absorció, col.locat amb morter. Criteri d'amidament: Unitat
mesurada segons les especif icacions de la DT. 

Ma d'obra...................................................... 12,62
Materials ....................................................... 63,81

TOTAL PARTIDA .......................................... 76,43
SUBCAPITOL E074 SEGURETAT I  SALUT LABORAL                                       
PLASS6       UT  PLA DE S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                     

Confecció de Pla de Seguretat i Salut laboral conforme a l'estudi o estudi bàsic de se-
guretat i salut laboral del projecte, per a una obra d'urbanització d'alt impacte (en zona
urbana consolidada) de PEM<250.000€. El Pla complirà tota la normativa vigent en ma-
tèria de prevenció de riscos laborals i també tindrà en compte la senyalització i desvia-
ments viaris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra.

Materials ....................................................... 360,95

TOTAL PARTIDA .......................................... 360,95
IMPLANTSS6   UT  IMPLANTACIÓ S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                

Implantació de la seguretat i salut laboral d'una d'urbanització d'alt impacte (en zona
urbana consolidada) de PEM<250.000€. per tal de complir tota la normativa vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals i també tindrà en compte la senyalització i des-
viaments viaris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra. Inclou el subministrament
de proteccions individuals, col·lectives i equipaments+formació.

Materials ....................................................... 481,26

TOTAL PARTIDA .......................................... 481,26
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CAPITOL X08 TORRE ALFONS XII                                                
SUBCAPITOL X081 ACTUACIONS PRÈVIES                                              
VARIS        UT  PUBLICITAT OBRA FONS COHESIÓ                                    

Publicitat de l'obra conforme les bases reglamentàries dels Fons Europeus de Cohesió
FEDER. Inclou:
- Subministrament i col·locació de cartell de mides reglamentàries i amb inscripcions
homologades a peu d'obra.
- Publicació informativa de l'obra en diari de tirada autonòmica a determinar per l'òrgan
intermig de gestió.
- Presa fotogràfica en format digital del transcurs de l'obra
- Presa de videos de l'execució de l'obra
- Entrega final de document fotogràfic imprès amb l'evolució de l'obra i la inspecció TV
final de la claveguera (DVD+informe imprès).

Materials ....................................................... 1.500,00

TOTAL PARTIDA .......................................... 1.500,00
SUBCAPITOL X082 OBRA CIVIL                                                      
CATA         UT  CATA DE LOCALITZACIÓ. MITJANS MECÀNICS + AJUDES MANUALS         

Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mit-
jans mecànics i càrrega amb les terres deixades a la vora.

Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especif icacions de la DT, amidat
com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de comen-
çar les obres i els perf ils teòrics assenyalats als plànols, amb les modif icacions apro-
vades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés d'excavació 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 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 esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat
totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

Ma d'obra...................................................... 25,25
Maquinaria .................................................... 25,76
Materials ....................................................... 0,38

TOTAL PARTIDA .......................................... 51,39
TALLDISC     ML  TALL AMB DISC DE PAVIMENT                                       

Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, f ins a una fon-
dària de 20 cm

Ma d'obra...................................................... 2,07
Maquinaria .................................................... 1,17
Materials ....................................................... 0,03

TOTAL PARTIDA .......................................... 3,27
AASFALT      M2  ENDERROC PAVIMENT ASFÀLTIC AMB MITJANS MECÀNICS                 

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i f ins a 2 m d'am-
plària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. Criteri d'ami-
dament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especif icacions de la DT.

Maquinaria .................................................... 7,56

TOTAL PARTIDA .......................................... 7,56
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RMAQ         M3  EXCAVACIÓ A MÀQUINA EN RASA FINS A 1,5M. DE FONDÀRIA            

Excavació de rasa de fins a 1.5 m de fondària i f ins a 2 m d'amplària, en terreny de tràn-
sit, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat. Criteri d'amidament:
m3 de volum excavat segons les especif icacions de la DT, amidat com a diferència en-
tre els perf ils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els per-
f ils teòrics assenyalats als plànols, amb les modif icacions 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 inclosos en el preu
el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar
les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions
relatives a excavacions, entibacions i voladures.

Ma d'obra...................................................... 19,14
Maquinaria .................................................... 71,10
Materials ....................................................... 0,29

TOTAL PARTIDA .......................................... 90,53
ABOCADOR     M3  CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT ABOCADOR                             

Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador espe-
cíf ic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 10 km, amb
camió de 7 t, carregat amb mitjans manuals.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 prèviament 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 esponja-
ment d'un 35%. Inclou Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb
una densitat des de 1,10 fins a 1,45 t/m3.

Ma d'obra...................................................... 8,47
Maquinaria .................................................... 28,99
Materials ....................................................... 10,30

TOTAL PARTIDA .......................................... 47,76
SORRA        M3  SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE SORRA A RASA                        

Subministrament de terra seleccionada d'aportació.Criteri d'amidament: m3 de volum
amidat segons les especif icacions de la DT.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%.  Inclou el rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i f ins a 2
m, amb material seleccionat, en tongades de gruix més de 25 i f ins a 50 cm, utilitzant
corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM.

Maquinaria .................................................... 23,78
Materials ....................................................... 10,84

TOTAL PARTIDA .......................................... 34,62
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GRAVACIM     M3  GRAVA-CIMENT PER A FARCIMENT I ESTESA                           

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i f ins a 2 m, amb material adequat,
en tongades de gruix més de 25 i f ins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compac-
tar, amb compactació del 95 % PM. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons
les especif icacions de la DT. La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del
material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la cons-
trucció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

Maquinaria .................................................... 119,17
Materials ....................................................... 6,46

TOTAL PARTIDA .......................................... 125,63
SUBB         M3  SUBBASE. ESTESA I COMPACTACIÓ                                   

Subbase de terra-ciment elaborada a l'obra en planta, amb terra seleccionada i ciment
pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N, col.locada amb estenedora i piconatge del
material al 95% del PM. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especif ica-
cions de la DT. No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors
a les tolerables.No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. No és d'a-
bonament en aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'afegeixi per a donar
obertura al trànsit. L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assenta-
ment correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.

Ma d'obra...................................................... 5,15
Maquinaria .................................................... 5,94
Materials ....................................................... 25,08

TOTAL PARTIDA .......................................... 36,18
IMPREV02     PA  IMPREVISTOS A JUSTIFICAR EN OBRA CIVIL D'URB. ALT IMPACTE       

Imprevistos a justif icar en concepte de modificació de serveis no detectats anticipada-
ment al tractar-se d'una obra d'urbanització en zona antiga urbana consolidada. Inclou
modificacions extres de xarxa de sanejament, tubs de gas, aigua, fontaneria, teleco-
municacions i/o electricitat. Per certif icar aquest import caldrà aportar fotografia de l'im-
previst i quadre descomposat de l'actuació realitzada.

Materials ....................................................... 2.764,28

TOTAL PARTIDA .......................................... 2.764,28
SUBCAPITOL X083 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT                                         
TPVC250S     ML  SIC TUB PVC D250MM UNE EN 1401-1 SENYALITZAT                    

Subministrament i col·locació de tub de sanejament de PVC de diàmetre nominal 250mm
de paret massissa, autoportant, amb unió amb junta llaviada i goma, col·locat al fons
de la rasa amb el pendent que assenyali el projecte. Criteri d'amidament: m de llargària
instal·lada, amidada segons les especif icacions de la DT, entre els eixos dels elements
o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i
els empalmaments que s'hagin efectuat. Aquest criteri inclou les despeses associades
a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada.

Ma d'obra...................................................... 11,18
Materials ....................................................... 15,79

TOTAL PARTIDA .......................................... 26,97
ENLL250      UT  MANIGUET UNIÓ FEMELLA/FEMELLA D250MM UNE EN 1401-1              

Subministrament i col·locació de maniguet/colze 45º d'unió de pvc une 1401-1 per a
diàmetre nominal 250mm., amb unió femella-femella i junta llaviada amb goma elàstica.

Ma d'obra...................................................... 12,26
Materials ....................................................... 52,67

TOTAL PARTIDA .......................................... 64,93
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PRV2.5       UT  POU D=100CM,H=2,8M,SOLERA+LLAMB.HM-20P/20/I,MAÓ CALAT 14CM,ARREB
Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2,8 m de fondària, amb solera amb llam-
bordins sobre llit de formigó HM-20P/20/I, paret de maó calat de gruix 30 cm o anells
prefabricats de formigó tipus ICA o equivalents, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:0,5:4  i graons de polietilè taronges de 200x200x200 mm. No inclou exca-
vació marc ni tapa.

Ma d'obra...................................................... 602,22
Maquinaria .................................................... 0,79
Materials ....................................................... 222,91

TOTAL PARTIDA .......................................... 825,90
FDDZ6DD4     UT  BASTIMENT CIRC.,FOS.DÚCTIL,P/POU REG.+TAPA ABATIB+TANCAPAS D=600

Subministrament i col·locació de bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre
i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons nor-
ma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Ma d'obra...................................................... 14,79
Materials ....................................................... 131,06

TOTAL PARTIDA .......................................... 145,85
CONPOU       UT  CONNEXIÓ A POU EXISTENT XARXA SANEJ.                            

Connexió de nova xarxa de sanejament de d.200mm a pou o tub existent de sanejament
visitable.  Inclou la perforació, aplicació de cola i àrid al tub, morter al forat del pou, se-
gellat f inal i totes les despeses auxiliars.

Ma d'obra...................................................... 51,29
Maquinaria .................................................... 5,97
Materials ....................................................... 4,29

TOTAL PARTIDA .......................................... 61,55
CONFOSSA     UT  CONNEXIÓ FOSSA SÈPTICA EXIST. A XARXA                           

Connexió de fossa sèptica existent a nova conducció de xarxa de sanejament Inclou
descobrir punt d'evacuació de la fossa i sobreeixidor, connexió a xarxa amb peces
especials une 1401-1 i segellat del conjunt + despeses auxiliars.

Ma d'obra...................................................... 206,39
Maquinaria .................................................... 74,16
Materials ....................................................... 4,29

TOTAL PARTIDA .......................................... 284,84
SUBCAPITOL X084 SEGURETAT I  SALUT LABORAL                                       
PLASS02      UT  PLA DE S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                     

Confecció de Pla de Seguretat i Salut laboral conforme a l'estudi o estudi bàsic de se-
guretat i salut laboral del projecte, per a una obra d'urbanització d'alt impacte (en zona
urbana consolidada) de PEM<250.000€. El Pla complirà tota la normativa vigent en ma-
tèria de prevenció de riscos laborals i també tindrà en compte la senyalització i desvia-
ments viaris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra.

Materials ....................................................... 962,06

TOTAL PARTIDA .......................................... 962,06
IMPLANTSS02  UT  IMPLANTACIÓ S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                

Implantació de la seguretat i salut laboral d'una d'urbanització d'alt impacte (en zona
urbana consolidada) de PEM<250.000€. per tal de complir tota la normativa vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals i també tindrà en compte la senyalització i des-
viaments viaris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra. Inclou el subministrament
de proteccions individuals, col·lectives i equipaments+formació.

Materials ....................................................... 1.282,75

TOTAL PARTIDA .......................................... 1.282,75
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SUBCAPITOL X085 CONTROL DE QUALITAT                                             
CDQURB3      UT  CDQ OBRA URB. PEM<250.000€                                      

Despesa derivada del control de qualitat d'una obra d'urbanització de sanejament amb
un PEM >250.000€. Inclou inspecció TV abans de terraplenar rasa i un altra cop terra-
plenat i pavimentat. Inclou assajos bàsics dels materials de replè compactats.

Materials ....................................................... 2.984,21

TOTAL PARTIDA .......................................... 2.984,21
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CAPITOL X09 TORRE GIRONELLA                                                 
SUBCAPITOL X091 ACTUACIONS PRÈVIES                                              
VARIS        UT  PUBLICITAT OBRA FONS COHESIÓ                                    

Publicitat de l'obra conforme les bases reglamentàries dels Fons Europeus de Cohesió
FEDER. Inclou:
- Subministrament i col·locació de cartell de mides reglamentàries i amb inscripcions
homologades a peu d'obra.
- Publicació informativa de l'obra en diari de tirada autonòmica a determinar per l'òrgan
intermig de gestió.
- Presa fotogràfica en format digital del transcurs de l'obra
- Presa de videos de l'execució de l'obra
- Entrega final de document fotogràfic imprès amb l'evolució de l'obra i la inspecció TV
final de la claveguera (DVD+informe imprès).

Materials ....................................................... 1.500,00

TOTAL PARTIDA .......................................... 1.500,00
SUBCAPITOL X092 OBRA CIVIL                                                      
CATA         UT  CATA DE LOCALITZACIÓ. MITJANS MECÀNICS + AJUDES MANUALS         

Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mit-
jans mecànics i càrrega amb les terres deixades a la vora.

Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especif icacions de la DT, amidat
com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de comen-
çar les obres i els perf ils teòrics assenyalats als plànols, amb les modif icacions apro-
vades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés d'excavació 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 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 esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat
totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

Ma d'obra...................................................... 25,25
Maquinaria .................................................... 25,76
Materials ....................................................... 0,38

TOTAL PARTIDA .......................................... 51,39
TALLDISC     ML  TALL AMB DISC DE PAVIMENT                                       

Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, f ins a una fon-
dària de 20 cm

Ma d'obra...................................................... 2,07
Maquinaria .................................................... 1,17
Materials ....................................................... 0,03

TOTAL PARTIDA .......................................... 3,27
AASFALT      M2  ENDERROC PAVIMENT ASFÀLTIC AMB MITJANS MECÀNICS                 

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i f ins a 2 m d'am-
plària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. Criteri d'ami-
dament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especif icacions de la DT.

Maquinaria .................................................... 7,56

TOTAL PARTIDA .......................................... 7,56
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RMAQ         M3  EXCAVACIÓ A MÀQUINA EN RASA FINS A 1,5M. DE FONDÀRIA            

Excavació de rasa de fins a 1.5 m de fondària i f ins a 2 m d'amplària, en terreny de tràn-
sit, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat. Criteri d'amidament:
m3 de volum excavat segons les especif icacions de la DT, amidat com a diferència en-
tre els perf ils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els per-
f ils teòrics assenyalats als plànols, amb les modif icacions 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 inclosos en el preu
el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar
les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions
relatives a excavacions, entibacions i voladures.

Ma d'obra...................................................... 19,14
Maquinaria .................................................... 71,10
Materials ....................................................... 0,29

TOTAL PARTIDA .......................................... 90,53
ABOCADOR     M3  CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT ABOCADOR                             

Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador espe-
cíf ic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 10 km, amb
camió de 7 t, carregat amb mitjans manuals.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 prèviament 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 esponja-
ment d'un 35%. Inclou Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb
una densitat des de 1,10 fins a 1,45 t/m3.

Ma d'obra...................................................... 8,47
Maquinaria .................................................... 28,99
Materials ....................................................... 10,30

TOTAL PARTIDA .......................................... 47,76
SORRA        M3  SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE SORRA A RASA                        

Subministrament de terra seleccionada d'aportació.Criteri d'amidament: m3 de volum
amidat segons les especif icacions de la DT.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%.  Inclou el rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i f ins a 2
m, amb material seleccionat, en tongades de gruix més de 25 i f ins a 50 cm, utilitzant
corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM.

Maquinaria .................................................... 23,78
Materials ....................................................... 10,84

TOTAL PARTIDA .......................................... 34,62
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GRAVACIM     M3  GRAVA-CIMENT PER A FARCIMENT I ESTESA                           

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i f ins a 2 m, amb material adequat,
en tongades de gruix més de 25 i f ins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compac-
tar, amb compactació del 95 % PM. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons
les especif icacions de la DT. La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del
material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la cons-
trucció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

Maquinaria .................................................... 119,17
Materials ....................................................... 6,46

TOTAL PARTIDA .......................................... 125,63
SUBB         M3  SUBBASE. ESTESA I COMPACTACIÓ                                   

Subbase de terra-ciment elaborada a l'obra en planta, amb terra seleccionada i ciment
pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N, col.locada amb estenedora i piconatge del
material al 95% del PM. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especif ica-
cions de la DT. No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors
a les tolerables.No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. No és d'a-
bonament en aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'afegeixi per a donar
obertura al trànsit. L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assenta-
ment correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.

Ma d'obra...................................................... 5,15
Maquinaria .................................................... 5,94
Materials ....................................................... 25,08

TOTAL PARTIDA .......................................... 36,18
IMPREV02     PA  IMPREVISTOS A JUSTIFICAR EN OBRA CIVIL D'URB. ALT IMPACTE       

Imprevistos a justif icar en concepte de modificació de serveis no detectats anticipada-
ment al tractar-se d'una obra d'urbanització en zona antiga urbana consolidada. Inclou
modificacions extres de xarxa de sanejament, tubs de gas, aigua, fontaneria, teleco-
municacions i/o electricitat. Per certif icar aquest import caldrà aportar fotografia de l'im-
previst i quadre descomposat de l'actuació realitzada.

Materials ....................................................... 2.764,28

TOTAL PARTIDA .......................................... 2.764,28
SUBCAPITOL X093 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT                                         
TPVC200S     ML  SIC TUB PVC D200MM UNE EN 1401-1 SENYALITZAT                    

Subministrament i col·locació de tub de sanejament de PVC de diàmetre nominal 200mm
de paret massissa, autoportant, amb unió amb junta llaviada i goma, col·locat al fons
de la rasa amb el pendent que assenyali el projecte. Criteri d'amidament: m de llargària
instal·lada, amidada segons les especif icacions de la DT, entre els eixos dels elements
o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i
els empalmaments que s'hagin efectuat. Aquest criteri inclou les despeses associades
a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada.

Ma d'obra...................................................... 9,02
Materials ....................................................... 10,06

TOTAL PARTIDA .......................................... 19,08
TPVC250S     ML  SIC TUB PVC D250MM UNE EN 1401-1 SENYALITZAT                    

Subministrament i col·locació de tub de sanejament de PVC de diàmetre nominal 250mm
de paret massissa, autoportant, amb unió amb junta llaviada i goma, col·locat al fons
de la rasa amb el pendent que assenyali el projecte. Criteri d'amidament: m de llargària
instal·lada, amidada segons les especif icacions de la DT, entre els eixos dels elements
o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i
els empalmaments que s'hagin efectuat. Aquest criteri inclou les despeses associades
a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada.

Ma d'obra...................................................... 11,18
Materials ....................................................... 15,79

TOTAL PARTIDA .......................................... 26,97

 Pàgina 64



QUADRE DE PREUS 2
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI UD RESUM PREU

CMF45200     UT  COLZE 45º MASCLE/ FEMELLA D200MM                                
Subministrament i col·locació de maniguet d'unió mascle/femella per a colze 45º de dià-
metre 200mm de pvc une 1401-1 sobre canonada del mateix tipus.

Ma d'obra...................................................... 11,54
Materials ....................................................... 18,95

TOTAL PARTIDA .......................................... 30,49
ENLL250      UT  MANIGUET UNIÓ FEMELLA/FEMELLA D250MM UNE EN 1401-1              

Subministrament i col·locació de maniguet/colze 45º d'unió de pvc une 1401-1 per a
diàmetre nominal 250mm., amb unió femella-femella i junta llaviada amb goma elàstica.

Ma d'obra...................................................... 12,26
Materials ....................................................... 52,67

TOTAL PARTIDA .......................................... 64,93
PRV2.5       UT  POU D=100CM,H=2,8M,SOLERA+LLAMB.HM-20P/20/I,MAÓ CALAT 14CM,ARREB

Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2,8 m de fondària, amb solera amb llam-
bordins sobre llit de formigó HM-20P/20/I, paret de maó calat de gruix 30 cm o anells
prefabricats de formigó tipus ICA o equivalents, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:0,5:4  i graons de polietilè taronges de 200x200x200 mm. No inclou exca-
vació marc ni tapa.

Ma d'obra...................................................... 602,22
Maquinaria .................................................... 0,79
Materials ....................................................... 222,91

TOTAL PARTIDA .......................................... 825,90
FDDZ6DD4     UT  BASTIMENT CIRC.,FOS.DÚCTIL,P/POU REG.+TAPA ABATIB+TANCAPAS D=600

Subministrament i col·locació de bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre
i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons nor-
ma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Ma d'obra...................................................... 14,79
Materials ....................................................... 131,06

TOTAL PARTIDA .......................................... 145,85
SUBCAPITOL X094 SEGURETAT I  SALUT LABORAL                                       
PLASS02      UT  PLA DE S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                     

Confecció de Pla de Seguretat i Salut laboral conforme a l'estudi o estudi bàsic de se-
guretat i salut laboral del projecte, per a una obra d'urbanització d'alt impacte (en zona
urbana consolidada) de PEM<250.000€. El Pla complirà tota la normativa vigent en ma-
tèria de prevenció de riscos laborals i també tindrà en compte la senyalització i desvia-
ments viaris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra.

Materials ....................................................... 962,06

TOTAL PARTIDA .......................................... 962,06
IMPLANTSS03  UT  IMPLANTACIÓ S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                

Implantació de la seguretat i salut laboral d'una d'urbanització d'alt impacte (en zona
urbana consolidada) de PEM<250.000€. per tal de complir tota la normativa vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals i també tindrà en compte la senyalització i des-
viaments viaris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra. Inclou el subministrament
de proteccions individuals, col·lectives i equipaments+formació.

Materials ....................................................... 3.344,04

TOTAL PARTIDA .......................................... 3.344,04
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SUBCAPITOL X095 CONTROL DE QUALITAT                                             
CDQURB3      UT  CDQ OBRA URB. PEM<250.000€                                      

Despesa derivada del control de qualitat d'una obra d'urbanització de sanejament amb
un PEM >250.000€. Inclou inspecció TV abans de terraplenar rasa i un altra cop terra-
plenat i pavimentat. Inclou assajos bàsics dels materials de replè compactats.

Materials ....................................................... 2.984,21

TOTAL PARTIDA .......................................... 2.984,21
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL E01 C/ BARCELONA                                                    
SUBCAPITOL 01 ACTUACIONS PRÈVIES                                              
VARIS9       UT  PUBLICITAT OBRA FONS COHESIÓ                                    

Publicitat de l'obra conforme les bases reglamentàries dels Fons Europeus de Cohesió FEDER. Inclou:
- Subministrament i col·locació de cartell de mides reglamentàries i amb inscripcions homologades a
peu d'obra.
- Publicació informativa de l'obra en diari de tirada autonòmica a determinar per l'òrgan intermig de ges-
tió.
- Presa fotogràf ica en format digital del transcurs de l'obra
- Presa de videos de l'execució de l'obra
- Entrega f inal de document fotogràf ic imprès amb l'evolució de l'obra i la inspecció TV f inal de la cla-
veguera (DVD+informe imprès).

VARIS09      1,000 UT  PUBLICITAT OBRA FONS DE COHESIÓ                                 250,00 250,00

TOTAL PARTIDA.................................................... 250,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS CINQUANTA EUROS

SUBCAPITOL 02 OBRA CIVIL                                                      
AP3030       M2  ENDERROC PAVIMENT PANOT 30X30 AMB MITJANS MECÀNICS              

Demolició de paviment de panots col.locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i f ins a 2 m d'am-
plària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. Criteri d'amidament: m2 de
paviment realment enderrocat, segons les especif icacions de la DT.

C1105A00     0,110 H   RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR                   76,39 8,40
C1315020     0,034 H   RETROEXCAVADORA MITJANA                                         66,90 2,27

TOTAL PARTIDA.................................................... 10,67

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

AFORM20      M2  ARRENCAMENT DE PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 20CM.                     
Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i f ins a 2 m d'amplària, amb martell trenca-
dor muntat sobre retroexcavadora i càrrega sobre camió.

C1105A00     0,200 H   RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR                   76,39 15,28
C1315020     0,100 H   RETROEXCAVADORA MITJANA                                         66,90 6,69

TOTAL PARTIDA.................................................... 21,97

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS

RMA          ME  EXCAVACIÓ MANUAL EN RASA FINS A 1,5M. DE FONDÀRIA               
Excavació de rasa de f ins a 1.5 m de fondària i f ins a 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb mitjans
manuals i càrrega mecànica del material excavat. Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons
les especif icacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixe-
cats abans de començar les obres i els perfils teòrics 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 càr-
rega, 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 co-
municació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació,
si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat
totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

A012N000     3,105 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 62,47
A0140000     3,501 H   MANOBRE                                                         15,95 55,84

TOTAL PARTIDA.................................................... 118,31

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT DIVUIT EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS
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RFORM20      M2  REPOSICIÓ DE SOLERA DE FORMIGÓ DE 20CM.                         
Reposició de base per a calçada, de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

A012N000     0,420 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 8,45
A0140000     0,400 H   MANOBRE                                                         15,95 6,38
B0641050     0,210 m3  FORMIGÓ HM-20/B/20/I,>=200KG/M3 CIMENT                          x  1,05 73,14 16,13
C2005000     0,030 h   REGLE VIBRATORI                                                 5,32 0,16
A%AUX001     1,500 %   DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA                                    14,80 0,22

TOTAL PARTIDA.................................................... 31,34

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

SUBCAPITOL 03 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT                                         
FD5J535E     UT  CAIXA PER EMBORNAL, COL·LOCADA. GERO LLISCAT INTERIORMENT       

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm o similar adient per reixa Delta-80 o equivalent, amb parets de
14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat per fora amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I. Cri-
teri d'amidament: Unitat mesurada segons les especif icacions de la DT. No inclou marc ni reixa.

A012N000     3,850 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 77,46
A0140000     4,130 H   MANOBRE                                                         15,95 65,87
B0111000     0,003 M3  AIGUA                                                           1,15 0,00
B0512401     0,009 T   CIMENT PÒRTLAND+FILL.CALC. CEM II/B-L 32,5R,SACS            107,57 0,97
B064300C     0,099 M3  FORMIGÓ HM-20/P/20/I DOSIF.>200KG/M3                            68,29 6,76
B0F1D2A1     80,000 UT  MAÓ CALAT,29X14X10CM,P/REVESTIR                                 0,27 21,60
D070A4D1     0,150 M3  MORTER MIXT CIMENT PÒRTLAND+FILL.CALC. CEM 

II/B-L,CALÇ,SORRA PED
115,32 17,30

A%AUX001     1,500 %   DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA                                    143,30 2,15

TOTAL PARTIDA.................................................... 192,11

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT NORANTA-DOS EUROS amb ONZE CÈNTIMS

FD5Z7CD4     UT  BASTIMENT I REIXA P/EMBORNAL. DELTA-80 O EQUIV. FOSA DUCT.      

Subministrament i col·locació de bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a embornal,  model FD
Benito Delta80 o equivalent , classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 12-17 dm2 de superfície d'ab-
sorció, col.locat amb morter. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especif icacions de la
DT. 

A012N000     0,350 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 7,04
A0140000     0,350 H   MANOBRE                                                         15,95 5,58
B0704200     0,040 T   MORTER M-4A (4 N/MM2) GRANEL                                    32,88 1,32
BD5Z7CD01    1,000 UT  BASTIMENT I REIXA DELTA-80 O EQUIVALENT                         62,30 62,30
A%AUX001     1,500 %   DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA                                    12,60 0,19

TOTAL PARTIDA.................................................... 76,43

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-SIS EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS
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SUBCAPITOL 04 SEGURETAT I  SALUT LABORAL                                       
PLASS6       UT  PLA DE S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                     

Confecció de Pla de Seguretat i Salut laboral conforme a l'estudi o estudi bàsic de seguretat i salut
laboral del projecte, per a una obra d'urbanització d'alt impacte (en zona urbana consolidada) de PEM<250.000€.
El Pla complirà tota la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals i també tindrà en
compte la senyalització i desviaments viaris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra.

PSS06        1,000 UT  PSS OBRA URB A.I. <250.000€                                     360,95 360,95

TOTAL PARTIDA.................................................... 360,95

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS SEIXANTA EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

IMPLANTSS6   UT  IMPLANTACIÓ S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                
Implantació de la seguretat i salut laboral d'una d'urbanització d'alt impacte (en zona urbana consoli-
dada) de PEM<250.000€. per tal de complir tota la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos
laborals i també tindrà en compte la senyalització i desviaments viaris pels vianants i trànsit rodat afec-
tats per l'obra. Inclou el subministrament de proteccions individuals, col·lectives i equipaments+forma-
ció.

IMPSS06      1,000 UT  IMPLANTACIÓ S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€           481,26 481,26

TOTAL PARTIDA.................................................... 481,26

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS VUITANTA-UN EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS
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CAPITOL X01 C/ BASSEGODA                                                    
SUBCAPITOL X011 ACTUACIONS PRÈVIES                                              
VARIS        UT  PUBLICITAT OBRA FONS COHESIÓ                                    

Publicitat de l'obra conforme les bases reglamentàries dels Fons Europeus de Cohesió FEDER. Inclou:
- Subministrament i col·locació de cartell de mides reglamentàries i amb inscripcions homologades a
peu d'obra.
- Publicació informativa de l'obra en diari de tirada autonòmica a determinar per l'òrgan intermig de ges-
tió.
- Presa fotogràf ica en format digital del transcurs de l'obra
- Presa de videos de l'execució de l'obra
- Entrega f inal de document fotogràf ic imprès amb l'evolució de l'obra i la inspecció TV f inal de la cla-
veguera (DVD+informe imprès).

VARIS01      1,000 UT  PUBLICITAT OBRA FONS DE COHESIÓ                                 1.500,00 1.500,00

TOTAL PARTIDA.................................................... 1.500,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL CINC-CENTS EUROS

SUBCAPITOL X012 OBRA CIVIL                                                      
TALLDISC     ML  TALL AMB DISC DE PAVIMENT                                       

Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, f ins a una fondària de 20 cm

A012N000     0,055 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 1,11
A0140000     0,060 H   MANOBRE                                                         15,95 0,96
C110A0G0     0,060 H   DIPÒSIT D'AIRE COMPRIMIT DE 180M3/H                             3,28 0,20
C110U070     0,060 H   EQUIP DE MÀQUINA DE SERRA DE DIAMANT PER TALLAR        16,19 0,97
A%AUX001     1,500 %   DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA                                    2,10 0,03

TOTAL PARTIDA.................................................... 3,27

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

AASFALT      M2  ENDERROC PAVIMENT ASFÀLTIC AMB MITJANS MECÀNICS                 

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i f ins a 2 m d'amplària amb re-
troexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. Criteri d'amidament: m2 de paviment re-
alment enderrocat, segons les especif icacions de la DT.

C1105A00     0,084 H   RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR                   76,39 6,42
C1315020     0,017 H   RETROEXCAVADORA MITJANA                                         66,90 1,14

TOTAL PARTIDA.................................................... 7,56

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

AFORM20      M2  ARRENCAMENT DE PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 20CM.                     
Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i f ins a 2 m d'amplària, amb martell trenca-
dor muntat sobre retroexcavadora i càrrega sobre camió.

C1105A00     0,200 H   RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR                   76,39 15,28
C1315020     0,100 H   RETROEXCAVADORA MITJANA                                         66,90 6,69

TOTAL PARTIDA.................................................... 21,97

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS

ARIGOLA      ML  ENDERROC RIGOLA FORMIGÓ, MITJANS MECÀNICS. I/CÀRREGA            

Demolició de rigola de formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecà-
nica sobre camió. Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especif icacions
de la DT. 

C1105A00     0,056 H   RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR                   76,39 4,28
C1315020     0,028 H   RETROEXCAVADORA MITJANA                                         66,90 1,87

TOTAL PARTIDA.................................................... 6,15

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb QUINZE CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

AEMB         UT  ENDERROC D'EMBORNAL EXISTENT DE 70X30X85CM APROX.               

Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans manuals i càrrega so-
bre camió. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segons les especif icacions de
la DT.

A012N000     0,910 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 18,31
A0140000     0,910 H   MANOBRE                                                         15,95 14,51
C2001000     0,910 H   MARTELL TRENCADOR MANUAL                                        3,87 3,52

TOTAL PARTIDA.................................................... 36,34

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

RMAQ         M3  EXCAVACIÓ A MÀQUINA EN RASA FINS A 1,5M. DE FONDÀRIA            

Excavació de rasa de f ins a 1.5 m de fondària i f ins a 2 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 especif icacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixe-
cats abans de començar les obres i els perfils teòrics 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 càr-
rega, 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 co-
municació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació,
si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat
totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

A0140000     1,200 H   MANOBRE                                                         15,95 19,14
C1315010     1,518 h   RETROEXCAVADORA PETITA                                          46,84 71,10
A%AUX001     1,500 %   DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA                                    19,10 0,29

TOTAL PARTIDA.................................................... 90,53

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

ABOCADOR     M3  CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT ABOCADOR                             

Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre
de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 10 km, amb camió de 7 t, carregat amb mitjans
manuals.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 prèviament 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%. Inclou Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb una densitat des de 1,10
fins a 1,45 t/m3.

A0140000     0,531 H   MANOBRE                                                         15,95 8,47
C1501700     0,810 H   CAMIÓ TRANSPORT 7T                                              35,79 28,99
B2RA2620     1,000 M3  DISPOSIC.MONODIPÒSIT,AMB BÀSCULA DE 

RUNA,DENS.=0,95-1,35T/M3    
10,17 10,17

A%AUX001     1,500 %   DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA                                    8,50 0,13

TOTAL PARTIDA.................................................... 47,76

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-SET EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

SORRA        M3  SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE SORRA A RASA                        

Subministrament de terra seleccionada d'aportació.Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons
les especif icacions de la DT.Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris se-
güents:- Excavacions en terreny fluix: 15% - Excavacions en terreny compacte: 20% - Excavacions
en terreny de trànsit: 25% - Excavacions en roca: 25%.  Inclou el rebliment i piconatge de rasa d'am-
plària més de 1,5 i f ins a 2 m, amb material seleccionat, en tongades de gruix més de 25 i f ins a 50
cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM.

B03D1000     1,002 M3  TERRA SELEC.                                                    10,82 10,84
C1315020     0,170 H   RETROEXCAVADORA MITJANA                                         66,90 11,37
C1335080     0,222 H   CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT,8-10T                            55,89 12,41

TOTAL PARTIDA.................................................... 34,62

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

GRAVACIM     M3  GRAVA-CIMENT PER A FARCIMENT I ESTESA                           

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i f ins a 2 m, amb material adequat, en tongades
de gruix més de 25 i f ins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95
% PM. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especif icacions de la DT. La partida d'obra
inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reci-
clatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

C1315020     0,859 H   RETROEXCAVADORA MITJANA                                         66,90 57,47
C1335080     1,104 H   CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT,8-10T                            55,89 61,70
B03D5000     1,008 M3  TERRA ADEQUADA                                                  6,41 6,46

TOTAL PARTIDA.................................................... 125,63

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-CINC EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

SUBB         M3  SUBBASE. ESTESA I COMPACTACIÓ                                   

Subbase de terra-ciment elaborada a l'obra en planta, amb terra seleccionada i ciment pòrtland amb
filler calcari CEM II/B-L 32,5 N, col.locada amb estenedora i piconatge del material al 95% del PM. Cri-
teri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especif icacions de la DT. No s'inclouen en aquest
criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables.No és d'abonament en aquesta unitat
d'obra el reg de cura. No és d'abonament en aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'a-
fegeixi per a donar obertura al trànsit. L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'as-
sentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.

A012N000     0,020 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 0,40
A0140000     0,020 H   MANOBRE                                                         15,95 0,32
B0111000     0,025 M3  AIGUA                                                           1,15 0,03
C13350A0     0,015 H   CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT,10-12T                          65,53 0,98
C1502E00     0,003 H   CAM.CISTERNA 8M3                                                47,20 0,14
C1709G00     0,032 H   ESTENEDORA GRANULAT                                             43,71 1,40
D937321K     1,000 M3  CONGLOMERAT TERRA-CIMENT,130KG/M3 CIMENT CEM II/B-L 

32,5N+TERRA 
x  1,05 31,33 32,90

A%AUX001     1,500 %   DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA                                    0,70 0,01

TOTAL PARTIDA.................................................... 36,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-SIS EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

RFORM20      M2  REPOSICIÓ DE SOLERA DE FORMIGÓ DE 20CM.                         
Reposició de base per a calçada, de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

A012N000     0,420 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 8,45
A0140000     0,400 H   MANOBRE                                                         15,95 6,38
B0641050     0,210 m3  FORMIGÓ HM-20/B/20/I,>=200KG/M3 CIMENT                          x  1,05 73,14 16,13
C2005000     0,030 h   REGLE VIBRATORI                                                 5,32 0,16
A%AUX001     1,500 %   DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA                                    14,80 0,22

TOTAL PARTIDA.................................................... 31,34

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

RRIGOLA      ML  RIGOLA DE FORMIGÓ 30X35                                         

Rigola de formigó HM-30/P/10/I+E, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, de
30 cm d'amplària i de 30 a 35 cm d'alçària, acabat remolinat. Criteri d'amidament: m de llargària amida-
da segons les especif icacions de la DT. 

A012N000     0,025 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 0,50
A0140000     0,075 H   MANOBRE                                                         15,95 1,20
B064C26C     0,116 M3  FORMIGÓ HM-30/B/10/I +E                                         86,44 10,03
A%AUX001     1,500 %   DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA                                    1,70 0,03

TOTAL PARTIDA.................................................... 11,76

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

RASFALT      M2  REPOSICIÓ D'AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT                        

Reposició de paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa D-12 amb granulat gra-
nític i betum asfàltic de penetració, de 10 cm de gruix, estesa i compactada manualment al 98 % de
l'assaig marshall. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especif icacions de la DT.

A012N000     0,294 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 5,92
A0140000     0,588 H   MANOBRE                                                         15,95 9,38
A0150000     0,294 H   MANOBRE ESPECIALISTA                                            16,86 4,96
B0551120     1,050 KG  EMUL.BITUM.ANIÒNICA EAR-1                                       0,38 0,40
B9H12110     0,189 T   MESCLA BITUM.CONT.CALENT D-12,GRANULAT 

GRANÍTIC,BETUM ASF.      
59,63 11,27

C133A030     0,294 H   PICÓ VIBRANT,DÚPLEX,1300 KG                                     13,46 3,96
A%AUX001     1,500 %   DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA                                    20,30 0,30

TOTAL PARTIDA.................................................... 36,19

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-SIS EUROS amb DINOU CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

SUBCAPITOL X013 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT                                         
TPVC160S     ML  SIC TUB PVC D160MM UNE EN 1401-1 SENYALITZAT                    

Subministrament i col·locació de tub de sanejament de PVC de diàmetre nominal 160mm de paret mas-
sissa, autoportant, amb unió amb junta llaviada i goma, col·locat al fons de la rasa amb el pendent que
assenyali el projecte. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especif icacions
de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues
de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. Aquest criteri inclou les despeses as-
sociades a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada.

A012N000     0,250 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 5,03
A0140000     0,250 H   MANOBRE                                                         15,95 3,99
TPVC160U1401 1,030 ML  TUB PVC D160MM UNE 1401-1                                       6,27 6,46
SENYALSANEJ  1,050 ML  CINTA PLÀSTICA SENYALITZADORA SANEJAMENT                   0,17 0,18

TOTAL PARTIDA.................................................... 15,66

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

TPVC315S     ML  SIC TUB PVC D315MM UNE EN 1401-1 SENYALITZAT                    
Subministrament i col·locació de tub de sanejament de PVC de diàmetre nominal 315mm de paret mas-
sissa, autoportant, amb unió amb junta llaviada i goma, col·locat al fons de la rasa amb el pendent que
assenyali el projecte. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especif icacions
de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues
de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. Aquest criteri inclou les despeses as-
sociades a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada.

A012N000     0,250 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 5,03
A0140000     0,250 H   MANOBRE                                                         15,95 3,99
TPVC315U1401 1,030 ML  TUB PVC D315MM UNE 1401-1                                       23,58 24,29
SENYALSANEJ  1,050 ML  CINTA PLÀSTICA SENYALITZADORA SANEJAMENT                   0,17 0,18

TOTAL PARTIDA.................................................... 33,49

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

CLICK400160  UT  ESCOMESA INGERT CLICK D160MM PER TUB PVC400                     
Subministrament i col·locació d'escomesa sistema ingert clic , marca tuyper o equivalent, amb pvc une
1401-1 de diàmetre 160mm per acoplar-se a tub de de pvc de diàmetre 400mm. Inclou la formació del
forat al tub, la connexió al tub preexistent d'escomesa i el segellat del conjunt.

A012N000     1,400 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 28,17
A0140000     1,400 H   MANOBRE                                                         15,95 22,33
ESCLIP160-400 1,000 UT  ESCOMESA INGERT CLICK D160 PER TUB PVC400                   64,09 64,09

TOTAL PARTIDA.................................................... 114,59

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT CATORZE EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

CLICK400200  UT  ESCOMESA INGERT CLICK D200MM PER TUB PVC400                     
Subministrament i col·locació d'escomesa sistema ingert clic , marca tuyper o equivalent, amb pvc une
1401-1 de diàmetre 200mm per acoplar-se a tub de de pvc de diàmetre 400mm. Inclou la formació del
forat al tub, la connexió al tub preexistent d'escomesa i el segellat del conjunt.

A012N000     1,470 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 29,58
A0140000     1,470 H   MANOBRE                                                         15,95 23,45
ESCLIP200-400 1,000 UT  ESCOMESA INGERT CLICK D200 PER TUB PVC400                   80,33 80,33

TOTAL PARTIDA.................................................... 133,36

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

CMF45160     UT  COLZE 45º MASCLE/ FEMELLA D160MM                                
Subministrament i col·locació de maniguet d'unió mascle/femella per a colze 45º de diàmetre 160mm
de pvc une 1401-1 sobre canonada del mateix tipus.

A012N000     0,280 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 5,63
A0140000     0,280 H   MANOBRE                                                         15,95 4,47
COLZ45160    1,000 UT  COLZE 45º D.160MM A/PECES ESP.                                  9,69 9,69

TOTAL PARTIDA.................................................... 19,79

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DINOU EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CMF45315     UT  COLZE MASCLE/FEMELLA 45º D-315MM                                
Subministrament i col·locació de colze de 45º de pvc une 1401-1 per a diàmetre nominal 315mm., amb
unió mascle-femella i junta llaviada amb goma elàstica.

A012N000     0,310 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 6,24
A0140000     0,310 H   MANOBRE                                                         15,95 4,94
COLZ45-315   1,000 UT  COLZE MASCLE FEMELLA 45º D-315                                  81,32 81,32

TOTAL PARTIDA.................................................... 92,50

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-DOS EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

COLMF90160   UT  COLZE MASCLE/FEMELLA PVC UNE EN 1401-1 90º D160MM               
Subministrament i col·locació de colze 45º d'unió de pvc une 1401-1 per a diàmetre nominal 160mm.,
amb unió femella-femella i junta llaviada amb goma elàstica.

A012N000     0,280 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 5,63
A0140000     0,280 H   MANOBRE                                                         15,95 4,47
MANFF-160    1,000 UT  MANIGUET FEMELLA FEMELLA D160 UNE EN 1401-1                 9,69 9,69

TOTAL PARTIDA.................................................... 19,79

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

ENLL160      UT  MANIGUET UNIÓ FEMELLA/FEMELLA D160MM UNE EN 1401-1              
Subministrament i col·locació de maniguet/colze 45º d'unió de pvc une 1401-1 per a diàmetre nominal
160mm., amb unió femella-femella i junta llaviada amb goma elàstica.

A012N000     0,280 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 5,63
A0140000     0,280 H   MANOBRE                                                         15,95 4,47
MANFF-160    1,000 UT  MANIGUET FEMELLA FEMELLA D160 UNE EN 1401-1                 9,69 9,69

TOTAL PARTIDA.................................................... 19,79

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

ENLL315      UT  MANIGUET UNIÓ FEMELLA/FEMELLA COLZE 45º D-315MM                 
Subministrament i col·locació de maniguet d'unió femella/femella per a colze de 45º de diàmetre 315mm
de pvc une 1401-1 sobre canonada del mateix tipus.

A012N000     0,350 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 7,04
A0140000     0,350 H   MANOBRE                                                         15,95 5,58
MANIG315     1,000 UT  MANIGUET D'UNIÓ COLZE 45º D.315MM                               84,31 84,31

TOTAL PARTIDA.................................................... 96,93

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

CONPOU       UT  CONNEXIÓ A POU EXISTENT XARXA SANEJ.                            
Connexió de nova xarxa de sanejament de d.200mm a pou o tub existent de sanejament visitable.  In-
clou la perforació, aplicació de cola i àrid al tub, morter al forat del pou, segellat f inal i totes les despe-
ses auxiliars.

A012N000     1,400 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 28,17
A0140000     1,400 H   MANOBRE                                                         15,95 22,33
ADHESIUPVC   0,030 KG  ADHESIU ESPECIAL PER A PVC                                      30,69 0,92
C20010001    0,390 H   MARTELL TRENCADOR ELÈCTRIC DE 27KG                             15,10 5,89
D070A4D3     0,060 M3  MORTER DE CIMENT PORTLAND I CALÇ                                70,68 4,24

TOTAL PARTIDA.................................................... 61,55

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-UN EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

 Pàgina 9



QUADRE DE DESCOMPOSATS
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

FD5J535E     UT  CAIXA PER EMBORNAL, COL·LOCADA. GERO LLISCAT INTERIORMENT       

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm o similar adient per reixa Delta-80 o equivalent, amb parets de
14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat per fora amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I. Cri-
teri d'amidament: Unitat mesurada segons les especif icacions de la DT. No inclou marc ni reixa.

A012N000     3,850 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 77,46
A0140000     4,130 H   MANOBRE                                                         15,95 65,87
B0111000     0,003 M3  AIGUA                                                           1,15 0,00
B0512401     0,009 T   CIMENT PÒRTLAND+FILL.CALC. CEM II/B-L 32,5R,SACS            107,57 0,97
B064300C     0,099 M3  FORMIGÓ HM-20/P/20/I DOSIF.>200KG/M3                            68,29 6,76
B0F1D2A1     80,000 UT  MAÓ CALAT,29X14X10CM,P/REVESTIR                                 0,27 21,60
D070A4D1     0,150 M3  MORTER MIXT CIMENT PÒRTLAND+FILL.CALC. CEM 

II/B-L,CALÇ,SORRA PED
115,32 17,30

A%AUX001     1,500 %   DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA                                    143,30 2,15

TOTAL PARTIDA.................................................... 192,11

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT NORANTA-DOS EUROS amb ONZE CÈNTIMS

FD5Z7CD4     UT  BASTIMENT I REIXA P/EMBORNAL. DELTA-80 O EQUIV. FOSA DUCT.      

Subministrament i col·locació de bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a embornal,  model FD
Benito Delta80 o equivalent , classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 12-17 dm2 de superfície d'ab-
sorció, col.locat amb morter. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especif icacions de la
DT. 

A012N000     0,350 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 7,04
A0140000     0,350 H   MANOBRE                                                         15,95 5,58
B0704200     0,040 T   MORTER M-4A (4 N/MM2) GRANEL                                    32,88 1,32
BD5Z7CD01    1,000 UT  BASTIMENT I REIXA DELTA-80 O EQUIVALENT                         62,30 62,30
A%AUX001     1,500 %   DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA                                    12,60 0,19

TOTAL PARTIDA.................................................... 76,43

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

PRV2.5       UT  POU D=100CM,H=2,8M,SOLERA+LLAMB.HM-20P/20/I,MAÓ CALAT 14CM,ARREB
Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2,8 m de fondària, amb solera amb llambordins sobre
llit de formigó HM-20P/20/I, paret de maó calat de gruix 30 cm o anells prefabricats de formigó tipus
ICA o equivalents, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4  i graons de polietilè taron-
ges de 200x200x200 mm. No inclou excavació marc ni tapa.

FDB37460     1,000 u   SOLERA LLAMB.SOB/LLIT FORM. HM-20/P/20/I G=15,PLANTA 
1,2X1,2M   

50,43 50,43

FDD1A529     2,800 m   PARET POU CIRC.D=100CM,G=14CM,MAÓ 
CALAT,ARREBOS.+LLISC.INT.1:0,5

223,81 626,67

FDDZ51D9     10,000 u   GRAÓ P/POU REG.FERRO COLAT 
NOD.200X200X200MM,1,7KG,COL.1:0,5:4  

14,88 148,80

TOTAL PARTIDA.................................................... 825,90

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT-CENTS VINT-I-CINC EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

FDDZ6DD4     UT  BASTIMENT CIRC.,FOS.DÚCTIL,P/POU REG.+TAPA ABATIB+TANCAPAS D=600
Subministrament i col·locació de bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible
i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb
morter

A012N000     0,410 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 8,25
A0140000     0,410 H   MANOBRE                                                         15,95 6,54
B0704200     0,034 T   MORTER M-4A (4 N/MM2) GRANEL                                    32,88 1,12
BDDZ6DD0     1,000 UT  BASTIMENT CIRC.,+TAPA,FOS.DÚCTIL P/POU 

REG.,ABATIB+TANCA,PAS D=6
129,72 129,72

A%AUX001     1,500 %   DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA                                    14,80 0,22

TOTAL PARTIDA.................................................... 145,85

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA-CINC EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

SUBCAPITOL X014 SEGURETAT I  SALUT LABORAL                                       
PLASS02      UT  PLA DE S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                     

Confecció de Pla de Seguretat i Salut laboral conforme a l'estudi o estudi bàsic de seguretat i salut
laboral del projecte, per a una obra d'urbanització d'alt impacte (en zona urbana consolidada) de PEM<250.000€.
El Pla complirà tota la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals i també tindrà en
compte la senyalització i desviaments viaris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra.

PSS02        1,000 UT  PSS OBRA URB A.I. <250.000€                                     962,06 962,06

TOTAL PARTIDA.................................................... 962,06

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

IMPLANTSS11  UT  IMPLANTACIÓ S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                
Implantació de la seguretat i salut laboral d'una d'urbanització d'alt impacte (en zona urbana consoli-
dada) de PEM<250.000€. per tal de complir tota la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos
laborals i també tindrà en compte la senyalització i desviaments viaris pels vianants i trànsit rodat afec-
tats per l'obra. Inclou el subministrament de proteccions individuals, col·lectives i equipaments+forma-
ció.

IMPSS11      1,000 UT  IMPLANTACIÓ S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€           1.703,18 1.703,18

TOTAL PARTIDA.................................................... 1.703,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL SET-CENTS TRES EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

SUBCAPITOL X015 CONTROL DE QUALITAT                                             
CDQURB2      UT  CDQ OBRA URB. PEM<250.000€                                      

Despesa derivada del control de qualitat d'una obra d'urbanització de sanejament amb un PEM >250.000€.
Inclou inspecció TV abans de terraplenar rasa i un altra cop terraplenat i pavimentat. Inclou assajos
bàsics dels materials de replè compactats.

CDQURB02     1,000 UT  CDQ OBRA URB PEM<250.000€                                       1.714,54 1.714,54

TOTAL PARTIDA.................................................... 1.714,54

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL SET-CENTS CATORZE EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL X02 C/ CARDENAL MARGARIT                                            
SUBCAPITOL X021 ACTUACIONS PRÈVIES                                              
VARIS        UT  PUBLICITAT OBRA FONS COHESIÓ                                    

Publicitat de l'obra conforme les bases reglamentàries dels Fons Europeus de Cohesió FEDER. Inclou:
- Subministrament i col·locació de cartell de mides reglamentàries i amb inscripcions homologades a
peu d'obra.
- Publicació informativa de l'obra en diari de tirada autonòmica a determinar per l'òrgan intermig de ges-
tió.
- Presa fotogràf ica en format digital del transcurs de l'obra
- Presa de videos de l'execució de l'obra
- Entrega f inal de document fotogràf ic imprès amb l'evolució de l'obra i la inspecció TV f inal de la cla-
veguera (DVD+informe imprès).

VARIS01      1,000 UT  PUBLICITAT OBRA FONS DE COHESIÓ                                 1.500,00 1.500,00

TOTAL PARTIDA.................................................... 1.500,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL CINC-CENTS EUROS

SUBCAPITOL X022 OBRA CIVIL                                                      
TALLDISC     ML  TALL AMB DISC DE PAVIMENT                                       

Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, f ins a una fondària de 20 cm

A012N000     0,055 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 1,11
A0140000     0,060 H   MANOBRE                                                         15,95 0,96
C110A0G0     0,060 H   DIPÒSIT D'AIRE COMPRIMIT DE 180M3/H                             3,28 0,20
C110U070     0,060 H   EQUIP DE MÀQUINA DE SERRA DE DIAMANT PER TALLAR        16,19 0,97
A%AUX001     1,500 %   DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA                                    2,10 0,03

TOTAL PARTIDA.................................................... 3,27

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

AASFALT      M2  ENDERROC PAVIMENT ASFÀLTIC AMB MITJANS MECÀNICS                 

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i f ins a 2 m d'amplària amb re-
troexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. Criteri d'amidament: m2 de paviment re-
alment enderrocat, segons les especif icacions de la DT.

C1105A00     0,084 H   RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR                   76,39 6,42
C1315020     0,017 H   RETROEXCAVADORA MITJANA                                         66,90 1,14

TOTAL PARTIDA.................................................... 7,56

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

RMAQ         M3  EXCAVACIÓ A MÀQUINA EN RASA FINS A 1,5M. DE FONDÀRIA            

Excavació de rasa de f ins a 1.5 m de fondària i f ins a 2 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 especif icacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixe-
cats abans de començar les obres i els perfils teòrics 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 càr-
rega, 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 co-
municació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació,
si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat
totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

A0140000     1,200 H   MANOBRE                                                         15,95 19,14
C1315010     1,518 h   RETROEXCAVADORA PETITA                                          46,84 71,10
A%AUX001     1,500 %   DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA                                    19,10 0,29

TOTAL PARTIDA.................................................... 90,53

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

ABOCADOR     M3  CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT ABOCADOR                             

Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre
de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 10 km, amb camió de 7 t, carregat amb mitjans
manuals.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 prèviament 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%. Inclou Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb una densitat des de 1,10
fins a 1,45 t/m3.

A0140000     0,531 H   MANOBRE                                                         15,95 8,47
C1501700     0,810 H   CAMIÓ TRANSPORT 7T                                              35,79 28,99
B2RA2620     1,000 M3  DISPOSIC.MONODIPÒSIT,AMB BÀSCULA DE 

RUNA,DENS.=0,95-1,35T/M3    
10,17 10,17

A%AUX001     1,500 %   DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA                                    8,50 0,13

TOTAL PARTIDA.................................................... 47,76

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

SORRA        M3  SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE SORRA A RASA                        

Subministrament de terra seleccionada d'aportació.Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons
les especif icacions de la DT.Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris se-
güents:- Excavacions en terreny fluix: 15% - Excavacions en terreny compacte: 20% - Excavacions
en terreny de trànsit: 25% - Excavacions en roca: 25%.  Inclou el rebliment i piconatge de rasa d'am-
plària més de 1,5 i f ins a 2 m, amb material seleccionat, en tongades de gruix més de 25 i f ins a 50
cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM.

B03D1000     1,002 M3  TERRA SELEC.                                                    10,82 10,84
C1315020     0,170 H   RETROEXCAVADORA MITJANA                                         66,90 11,37
C1335080     0,222 H   CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT,8-10T                            55,89 12,41

TOTAL PARTIDA.................................................... 34,62

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

GRAVACIM     M3  GRAVA-CIMENT PER A FARCIMENT I ESTESA                           

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i f ins a 2 m, amb material adequat, en tongades
de gruix més de 25 i f ins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95
% PM. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especif icacions de la DT. La partida d'obra
inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reci-
clatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

C1315020     0,859 H   RETROEXCAVADORA MITJANA                                         66,90 57,47
C1335080     1,104 H   CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT,8-10T                            55,89 61,70
B03D5000     1,008 M3  TERRA ADEQUADA                                                  6,41 6,46

TOTAL PARTIDA.................................................... 125,63

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-CINC EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

SUBB         M3  SUBBASE. ESTESA I COMPACTACIÓ                                   

Subbase de terra-ciment elaborada a l'obra en planta, amb terra seleccionada i ciment pòrtland amb
filler calcari CEM II/B-L 32,5 N, col.locada amb estenedora i piconatge del material al 95% del PM. Cri-
teri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especif icacions de la DT. No s'inclouen en aquest
criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables.No és d'abonament en aquesta unitat
d'obra el reg de cura. No és d'abonament en aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'a-
fegeixi per a donar obertura al trànsit. L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'as-
sentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.

A012N000     0,020 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 0,40
A0140000     0,020 H   MANOBRE                                                         15,95 0,32
B0111000     0,025 M3  AIGUA                                                           1,15 0,03
C13350A0     0,015 H   CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT,10-12T                          65,53 0,98
C1502E00     0,003 H   CAM.CISTERNA 8M3                                                47,20 0,14
C1709G00     0,032 H   ESTENEDORA GRANULAT                                             43,71 1,40
D937321K     1,000 M3  CONGLOMERAT TERRA-CIMENT,130KG/M3 CIMENT CEM II/B-L 

32,5N+TERRA 
x  1,05 31,33 32,90

A%AUX001     1,500 %   DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA                                    0,70 0,01

TOTAL PARTIDA.................................................... 36,18

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

RASFALT      M2  REPOSICIÓ D'AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT                        

Reposició de paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa D-12 amb granulat gra-
nític i betum asfàltic de penetració, de 10 cm de gruix, estesa i compactada manualment al 98 % de
l'assaig marshall. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especif icacions de la DT.

A012N000     0,294 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 5,92
A0140000     0,588 H   MANOBRE                                                         15,95 9,38
A0150000     0,294 H   MANOBRE ESPECIALISTA                                            16,86 4,96
B0551120     1,050 KG  EMUL.BITUM.ANIÒNICA EAR-1                                       0,38 0,40
B9H12110     0,189 T   MESCLA BITUM.CONT.CALENT D-12,GRANULAT 

GRANÍTIC,BETUM ASF.      
59,63 11,27

C133A030     0,294 H   PICÓ VIBRANT,DÚPLEX,1300 KG                                     13,46 3,96
A%AUX001     1,500 %   DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA                                    20,30 0,30

TOTAL PARTIDA.................................................... 36,19

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-SIS EUROS amb DINOU CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

SUBCAPITOL X023 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT                                         
TPVC315S     ML  SIC TUB PVC D315MM UNE EN 1401-1 SENYALITZAT                    

Subministrament i col·locació de tub de sanejament de PVC de diàmetre nominal 315mm de paret mas-
sissa, autoportant, amb unió amb junta llaviada i goma, col·locat al fons de la rasa amb el pendent que
assenyali el projecte. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especif icacions
de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues
de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. Aquest criteri inclou les despeses as-
sociades a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada.

A012N000     0,250 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 5,03
A0140000     0,250 H   MANOBRE                                                         15,95 3,99
TPVC315U1401 1,030 ML  TUB PVC D315MM UNE 1401-1                                       23,58 24,29
SENYALSANEJ  1,050 ML  CINTA PLÀSTICA SENYALITZADORA SANEJAMENT                   0,17 0,18

TOTAL PARTIDA.................................................... 33,49

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

CLICK315160  UT  ESCOMESA INGERT CLICK D160MM PER TUB PVC315                     
Subministrament i col·locació d'escomesa sistema ingert clic, marca tuyper o equivalent, amb pvc une
1401-1 de diàmetre 160mm per acoplar-se a tub de de pvc de diàmetre 315mm. Inclou la formació del
forat al tub, la connexió al tub preexistent d'escomesa i el segellat del conjunt.

A012N000     1,190 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 23,94
A0140000     1,190 H   MANOBRE                                                         15,95 18,98
ESCLIP160-315 1,000 UT  ESCOMESA INGERT CLICK D160 PER TUB PVC315                   49,22 49,22

TOTAL PARTIDA.................................................... 92,14

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-DOS EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

CONPOU       UT  CONNEXIÓ A POU EXISTENT XARXA SANEJ.                            
Connexió de nova xarxa de sanejament de d.200mm a pou o tub existent de sanejament visitable.  In-
clou la perforació, aplicació de cola i àrid al tub, morter al forat del pou, segellat f inal i totes les despe-
ses auxiliars.

A012N000     1,400 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 28,17
A0140000     1,400 H   MANOBRE                                                         15,95 22,33
ADHESIUPVC   0,030 KG  ADHESIU ESPECIAL PER A PVC                                      30,69 0,92
C20010001    0,390 H   MARTELL TRENCADOR ELÈCTRIC DE 27KG                             15,10 5,89
D070A4D3     0,060 M3  MORTER DE CIMENT PORTLAND I CALÇ                                70,68 4,24

TOTAL PARTIDA.................................................... 61,55

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-UN EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

ENLL315      UT  MANIGUET UNIÓ FEMELLA/FEMELLA COLZE 45º D-315MM                 
Subministrament i col·locació de maniguet d'unió femella/femella per a colze de 45º de diàmetre 315mm
de pvc une 1401-1 sobre canonada del mateix tipus.

A012N000     0,350 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 7,04
A0140000     0,350 H   MANOBRE                                                         15,95 5,58
MANIG315     1,000 UT  MANIGUET D'UNIÓ COLZE 45º D.315MM                               84,31 84,31

TOTAL PARTIDA.................................................... 96,93

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-SIS EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

PRV2.5       UT  POU D=100CM,H=2,8M,SOLERA+LLAMB.HM-20P/20/I,MAÓ CALAT 14CM,ARREB
Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2,8 m de fondària, amb solera amb llambordins sobre
llit de formigó HM-20P/20/I, paret de maó calat de gruix 30 cm o anells prefabricats de formigó tipus
ICA o equivalents, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4  i graons de polietilè taron-
ges de 200x200x200 mm. No inclou excavació marc ni tapa.

FDB37460     1,000 u   SOLERA LLAMB.SOB/LLIT FORM. HM-20/P/20/I G=15,PLANTA 
1,2X1,2M   

50,43 50,43

FDD1A529     2,800 m   PARET POU CIRC.D=100CM,G=14CM,MAÓ 
CALAT,ARREBOS.+LLISC.INT.1:0,5

223,81 626,67

FDDZ51D9     10,000 u   GRAÓ P/POU REG.FERRO COLAT 
NOD.200X200X200MM,1,7KG,COL.1:0,5:4  

14,88 148,80

TOTAL PARTIDA.................................................... 825,90

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT-CENTS VINT-I-CINC EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

FDDZ6DD4     UT  BASTIMENT CIRC.,FOS.DÚCTIL,P/POU REG.+TAPA ABATIB+TANCAPAS D=600
Subministrament i col·locació de bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible
i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb
morter

A012N000     0,410 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 8,25
A0140000     0,410 H   MANOBRE                                                         15,95 6,54
B0704200     0,034 T   MORTER M-4A (4 N/MM2) GRANEL                                    32,88 1,12
BDDZ6DD0     1,000 UT  BASTIMENT CIRC.,+TAPA,FOS.DÚCTIL P/POU 

REG.,ABATIB+TANCA,PAS D=6
129,72 129,72

A%AUX001     1,500 %   DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA                                    14,80 0,22

TOTAL PARTIDA.................................................... 145,85

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA-CINC EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

SUBCAPITOL X024 SEGURETAT I  SALUT LABORAL                                       
PLASS12      UT  PLA DE S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                     

Confecció de Pla de Seguretat i Salut laboral conforme a l'estudi o estudi bàsic de seguretat i salut
laboral del projecte, per a una obra d'urbanització d'alt impacte (en zona urbana consolidada) de PEM<250.000€.
El Pla complirà tota la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals i també tindrà en
compte la senyalització i desviaments viaris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra.

PSS012       1,000 UT  PSS OBRA URB A.I. <250.000€                                     168,58 168,58

TOTAL PARTIDA.................................................... 168,58

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

IMPLANTSS6   UT  IMPLANTACIÓ S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                
Implantació de la seguretat i salut laboral d'una d'urbanització d'alt impacte (en zona urbana consoli-
dada) de PEM<250.000€. per tal de complir tota la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos
laborals i també tindrà en compte la senyalització i desviaments viaris pels vianants i trànsit rodat afec-
tats per l'obra. Inclou el subministrament de proteccions individuals, col·lectives i equipaments+forma-
ció.

IMPSS06      1,000 UT  IMPLANTACIÓ S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€           481,26 481,26

TOTAL PARTIDA.................................................... 481,26

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS VUITANTA-UN EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

SUBCAPITOL X025 CONTROL DE QUALITAT                                             
CDQURB13     UT  CDQ OBRA URB. PEM<250.000€                                      

Despesa derivada del control de qualitat d'una obra d'urbanització de sanejament amb un PEM >250.000€.
Inclou inspecció TV abans de terraplenar rasa i un altra cop terraplenat i pavimentat. Inclou assajos
bàsics dels materials de replè compactats.

CDQURB013    1,000 UT  CDQ OBRA URB PEM<250.000€                                       339,59 339,59

TOTAL PARTIDA.................................................... 339,59

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS TRENTA-NOU EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL X03 C/ CARTAGENA                                                    
SUBCAPITOL X031 ACTUACIONS PRÈVIES                                              
VARIS        UT  PUBLICITAT OBRA FONS COHESIÓ                                    

Publicitat de l'obra conforme les bases reglamentàries dels Fons Europeus de Cohesió FEDER. Inclou:
- Subministrament i col·locació de cartell de mides reglamentàries i amb inscripcions homologades a
peu d'obra.
- Publicació informativa de l'obra en diari de tirada autonòmica a determinar per l'òrgan intermig de ges-
tió.
- Presa fotogràf ica en format digital del transcurs de l'obra
- Presa de videos de l'execució de l'obra
- Entrega f inal de document fotogràf ic imprès amb l'evolució de l'obra i la inspecció TV f inal de la cla-
veguera (DVD+informe imprès).

VARIS01      1,000 UT  PUBLICITAT OBRA FONS DE COHESIÓ                                 1.500,00 1.500,00

TOTAL PARTIDA.................................................... 1.500,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL CINC-CENTS EUROS

SUBCAPITOL X032 OBRA CIVIL                                                      
TALLDISC     ML  TALL AMB DISC DE PAVIMENT                                       

Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, f ins a una fondària de 20 cm

A012N000     0,055 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 1,11
A0140000     0,060 H   MANOBRE                                                         15,95 0,96
C110A0G0     0,060 H   DIPÒSIT D'AIRE COMPRIMIT DE 180M3/H                             3,28 0,20
C110U070     0,060 H   EQUIP DE MÀQUINA DE SERRA DE DIAMANT PER TALLAR        16,19 0,97
A%AUX001     1,500 %   DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA                                    2,10 0,03

TOTAL PARTIDA.................................................... 3,27

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

AASFALT      M2  ENDERROC PAVIMENT ASFÀLTIC AMB MITJANS MECÀNICS                 

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i f ins a 2 m d'amplària amb re-
troexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. Criteri d'amidament: m2 de paviment re-
alment enderrocat, segons les especif icacions de la DT.

C1105A00     0,084 H   RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR                   76,39 6,42
C1315020     0,017 H   RETROEXCAVADORA MITJANA                                         66,90 1,14

TOTAL PARTIDA.................................................... 7,56

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

RMAQ         M3  EXCAVACIÓ A MÀQUINA EN RASA FINS A 1,5M. DE FONDÀRIA            

Excavació de rasa de f ins a 1.5 m de fondària i f ins a 2 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 especif icacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixe-
cats abans de començar les obres i els perfils teòrics 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 càr-
rega, 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 co-
municació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació,
si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat
totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

A0140000     1,200 H   MANOBRE                                                         15,95 19,14
C1315010     1,518 h   RETROEXCAVADORA PETITA                                          46,84 71,10
A%AUX001     1,500 %   DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA                                    19,10 0,29

TOTAL PARTIDA.................................................... 90,53

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

ABOCADOR     M3  CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT ABOCADOR                             

Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre
de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 10 km, amb camió de 7 t, carregat amb mitjans
manuals.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 prèviament 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%. Inclou Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb una densitat des de 1,10
fins a 1,45 t/m3.

A0140000     0,531 H   MANOBRE                                                         15,95 8,47
C1501700     0,810 H   CAMIÓ TRANSPORT 7T                                              35,79 28,99
B2RA2620     1,000 M3  DISPOSIC.MONODIPÒSIT,AMB BÀSCULA DE 

RUNA,DENS.=0,95-1,35T/M3    
10,17 10,17

A%AUX001     1,500 %   DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA                                    8,50 0,13

TOTAL PARTIDA.................................................... 47,76

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

SORRA        M3  SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE SORRA A RASA                        

Subministrament de terra seleccionada d'aportació.Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons
les especif icacions de la DT.Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris se-
güents:- Excavacions en terreny fluix: 15% - Excavacions en terreny compacte: 20% - Excavacions
en terreny de trànsit: 25% - Excavacions en roca: 25%.  Inclou el rebliment i piconatge de rasa d'am-
plària més de 1,5 i f ins a 2 m, amb material seleccionat, en tongades de gruix més de 25 i f ins a 50
cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM.

B03D1000     1,002 M3  TERRA SELEC.                                                    10,82 10,84
C1315020     0,170 H   RETROEXCAVADORA MITJANA                                         66,90 11,37
C1335080     0,222 H   CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT,8-10T                            55,89 12,41

TOTAL PARTIDA.................................................... 34,62

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

GRAVACIM     M3  GRAVA-CIMENT PER A FARCIMENT I ESTESA                           

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i f ins a 2 m, amb material adequat, en tongades
de gruix més de 25 i f ins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95
% PM. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especif icacions de la DT. La partida d'obra
inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reci-
clatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

C1315020     0,859 H   RETROEXCAVADORA MITJANA                                         66,90 57,47
C1335080     1,104 H   CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT,8-10T                            55,89 61,70
B03D5000     1,008 M3  TERRA ADEQUADA                                                  6,41 6,46

TOTAL PARTIDA.................................................... 125,63

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-CINC EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

SUBB         M3  SUBBASE. ESTESA I COMPACTACIÓ                                   

Subbase de terra-ciment elaborada a l'obra en planta, amb terra seleccionada i ciment pòrtland amb
filler calcari CEM II/B-L 32,5 N, col.locada amb estenedora i piconatge del material al 95% del PM. Cri-
teri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especif icacions de la DT. No s'inclouen en aquest
criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables.No és d'abonament en aquesta unitat
d'obra el reg de cura. No és d'abonament en aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'a-
fegeixi per a donar obertura al trànsit. L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'as-
sentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.

A012N000     0,020 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 0,40
A0140000     0,020 H   MANOBRE                                                         15,95 0,32
B0111000     0,025 M3  AIGUA                                                           1,15 0,03
C13350A0     0,015 H   CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT,10-12T                          65,53 0,98
C1502E00     0,003 H   CAM.CISTERNA 8M3                                                47,20 0,14
C1709G00     0,032 H   ESTENEDORA GRANULAT                                             43,71 1,40
D937321K     1,000 M3  CONGLOMERAT TERRA-CIMENT,130KG/M3 CIMENT CEM II/B-L 

32,5N+TERRA 
x  1,05 31,33 32,90

A%AUX001     1,500 %   DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA                                    0,70 0,01

TOTAL PARTIDA.................................................... 36,18

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

RASFALT      M2  REPOSICIÓ D'AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT                        

Reposició de paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa D-12 amb granulat gra-
nític i betum asfàltic de penetració, de 10 cm de gruix, estesa i compactada manualment al 98 % de
l'assaig marshall. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especif icacions de la DT.

A012N000     0,294 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 5,92
A0140000     0,588 H   MANOBRE                                                         15,95 9,38
A0150000     0,294 H   MANOBRE ESPECIALISTA                                            16,86 4,96
B0551120     1,050 KG  EMUL.BITUM.ANIÒNICA EAR-1                                       0,38 0,40
B9H12110     0,189 T   MESCLA BITUM.CONT.CALENT D-12,GRANULAT 

GRANÍTIC,BETUM ASF.      
59,63 11,27

C133A030     0,294 H   PICÓ VIBRANT,DÚPLEX,1300 KG                                     13,46 3,96
A%AUX001     1,500 %   DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA                                    20,30 0,30

TOTAL PARTIDA.................................................... 36,19

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-SIS EUROS amb DINOU CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

SUBCAPITOL X033 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT                                         
BOMB8H       UT  8H BOMBES ESGOTAMENT AIGÜES RES./FREAT. EXISTENTS               

8 hores de treballs de bombes d'esgotament d'aigües residuals o freàtiques existent. Inclou camions
cuba, transports i materials auxiliars.

BOMB8HR      1,000 UT  8H BOMBES ESGOTAMENT AIGÜES RES/FREAT. EXIST            129,00 129,00

TOTAL PARTIDA.................................................... 129,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-NOU EUROS

TPVC315S     ML  SIC TUB PVC D315MM UNE EN 1401-1 SENYALITZAT                    
Subministrament i col·locació de tub de sanejament de PVC de diàmetre nominal 315mm de paret mas-
sissa, autoportant, amb unió amb junta llaviada i goma, col·locat al fons de la rasa amb el pendent que
assenyali el projecte. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especif icacions
de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues
de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. Aquest criteri inclou les despeses as-
sociades a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada.

A012N000     0,250 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 5,03
A0140000     0,250 H   MANOBRE                                                         15,95 3,99
TPVC315U1401 1,030 ML  TUB PVC D315MM UNE 1401-1                                       23,58 24,29
SENYALSANEJ  1,050 ML  CINTA PLÀSTICA SENYALITZADORA SANEJAMENT                   0,17 0,18

TOTAL PARTIDA.................................................... 33,49

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

PRV2.5       UT  POU D=100CM,H=2,8M,SOLERA+LLAMB.HM-20P/20/I,MAÓ CALAT 14CM,ARREB
Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2,8 m de fondària, amb solera amb llambordins sobre
llit de formigó HM-20P/20/I, paret de maó calat de gruix 30 cm o anells prefabricats de formigó tipus
ICA o equivalents, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4  i graons de polietilè taron-
ges de 200x200x200 mm. No inclou excavació marc ni tapa.

FDB37460     1,000 u   SOLERA LLAMB.SOB/LLIT FORM. HM-20/P/20/I G=15,PLANTA 
1,2X1,2M   

50,43 50,43

FDD1A529     2,800 m   PARET POU CIRC.D=100CM,G=14CM,MAÓ 
CALAT,ARREBOS.+LLISC.INT.1:0,5

223,81 626,67

FDDZ51D9     10,000 u   GRAÓ P/POU REG.FERRO COLAT 
NOD.200X200X200MM,1,7KG,COL.1:0,5:4  

14,88 148,80

TOTAL PARTIDA.................................................... 825,90

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT-CENTS VINT-I-CINC EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

FDDZ6DD41    UT  MARC I TAPA.,FOS.DÚCTIL E600 A/TAPA ABATIB+TANCAPAS D-600MM.    
Subministrament i col·locació de bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible
i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe E600 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb
morter

A012N000     0,410 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 8,25
A0140000     0,410 H   MANOBRE                                                         15,95 6,54
B0704200     0,034 T   MORTER M-4A (4 N/MM2) GRANEL                                    32,88 1,12
BDDZ6DD01    1,000 UT  BASTIMENT CIRC.,+TAPA,FOS.DÚCTIL P/POU 

REG.,ABATIB+TANCA,PAS D=6
152,00 152,00

A%AUX001     1,500 %   DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA                                    14,80 0,22

TOTAL PARTIDA.................................................... 168,13

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-VUIT EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

CLICK315160  UT  ESCOMESA INGERT CLICK D160MM PER TUB PVC315                     
Subministrament i col·locació d'escomesa sistema ingert clic, marca tuyper o equivalent, amb pvc une
1401-1 de diàmetre 160mm per acoplar-se a tub de de pvc de diàmetre 315mm. Inclou la formació del
forat al tub, la connexió al tub preexistent d'escomesa i el segellat del conjunt.

A012N000     1,190 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 23,94
A0140000     1,190 H   MANOBRE                                                         15,95 18,98
ESCLIP160-315 1,000 UT  ESCOMESA INGERT CLICK D160 PER TUB PVC315                   49,22 49,22

TOTAL PARTIDA.................................................... 92,14

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-DOS EUROS amb CATORZE CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CLICK400200  UT  ESCOMESA INGERT CLICK D200MM PER TUB PVC400                     
Subministrament i col·locació d'escomesa sistema ingert clic , marca tuyper o equivalent, amb pvc une
1401-1 de diàmetre 200mm per acoplar-se a tub de de pvc de diàmetre 400mm. Inclou la formació del
forat al tub, la connexió al tub preexistent d'escomesa i el segellat del conjunt.

A012N000     1,470 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 29,58
A0140000     1,470 H   MANOBRE                                                         15,95 23,45
ESCLIP200-400 1,000 UT  ESCOMESA INGERT CLICK D200 PER TUB PVC400                   80,33 80,33

TOTAL PARTIDA.................................................... 133,36

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

CONNEX400P   UT  CONNEXIÓ XARXA SANEJ. D315MM A POU DE REGISTRE                  
Connexió de xarxa de sanejament de diàmetre 315-400mm a pou de sanejament visitable.  Inclou la
perforació, aplicació de cola i àrid al tub, morter al forat del pou, segellat f inal i totes les despeses au-
xiliars.

A012N000     1,540 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 30,98
A0140000     1,540 H   MANOBRE                                                         15,95 24,56
ADHESIUPVC   0,040 KG  ADHESIU ESPECIAL PER A PVC                                      30,69 1,23
C20010001    0,490 H   MARTELL TRENCADOR ELÈCTRIC DE 27KG                             15,10 7,40
D070A4D3     0,070 M3  MORTER DE CIMENT PORTLAND I CALÇ                                70,68 4,95

TOTAL PARTIDA.................................................... 69,12

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

CMF45160     UT  COLZE 45º MASCLE/ FEMELLA D160MM                                
Subministrament i col·locació de maniguet d'unió mascle/femella per a colze 45º de diàmetre 160mm
de pvc une 1401-1 sobre canonada del mateix tipus.

A012N000     0,280 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 5,63
A0140000     0,280 H   MANOBRE                                                         15,95 4,47
COLZ45160    1,000 UT  COLZE 45º D.160MM A/PECES ESP.                                  9,69 9,69

TOTAL PARTIDA.................................................... 19,79

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

CMF45200     UT  COLZE 45º MASCLE/ FEMELLA D200MM                                
Subministrament i col·locació de maniguet d'unió mascle/femella per a colze 45º de diàmetre 200mm
de pvc une 1401-1 sobre canonada del mateix tipus.

A012N000     0,320 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 6,44
A0140000     0,320 H   MANOBRE                                                         15,95 5,10
COLZ45200    1,000 UT  COLZE 45º D.200MM A/PECES ESP.                                  18,95 18,95

TOTAL PARTIDA.................................................... 30,49

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

SUBCAPITOL X034 SEGURETAT I  SALUT LABORAL                                       
PLASS02      UT  PLA DE S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                     

Confecció de Pla de Seguretat i Salut laboral conforme a l'estudi o estudi bàsic de seguretat i salut
laboral del projecte, per a una obra d'urbanització d'alt impacte (en zona urbana consolidada) de PEM<250.000€.
El Pla complirà tota la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals i també tindrà en
compte la senyalització i desviaments viaris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra.

PSS02        1,000 UT  PSS OBRA URB A.I. <250.000€                                     962,06 962,06

TOTAL PARTIDA.................................................... 962,06

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

IMPLANTSS11  UT  IMPLANTACIÓ S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                
Implantació de la seguretat i salut laboral d'una d'urbanització d'alt impacte (en zona urbana consoli-
dada) de PEM<250.000€. per tal de complir tota la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos
laborals i també tindrà en compte la senyalització i desviaments viaris pels vianants i trànsit rodat afec-
tats per l'obra. Inclou el subministrament de proteccions individuals, col·lectives i equipaments+forma-
ció.

IMPSS11      1,000 UT  IMPLANTACIÓ S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€           1.703,18 1.703,18

TOTAL PARTIDA.................................................... 1.703,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL SET-CENTS TRES EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

SUBCAPITOL X035 CONTROL DE QUALITAT                                             
CDQURB2      UT  CDQ OBRA URB. PEM<250.000€                                      

Despesa derivada del control de qualitat d'una obra d'urbanització de sanejament amb un PEM >250.000€.
Inclou inspecció TV abans de terraplenar rasa i un altra cop terraplenat i pavimentat. Inclou assajos
bàsics dels materials de replè compactats.

CDQURB02     1,000 UT  CDQ OBRA URB PEM<250.000€                                       1.714,54 1.714,54

TOTAL PARTIDA.................................................... 1.714,54

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL SET-CENTS CATORZE EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL E02 RDA. FORT ROIG                                                  
SUBCAPITOL E021 ACTUACIONS PRÈVIES                                              
VARIS        UT  PUBLICITAT OBRA FONS COHESIÓ                                    

Publicitat de l'obra conforme les bases reglamentàries dels Fons Europeus de Cohesió FEDER. Inclou:
- Subministrament i col·locació de cartell de mides reglamentàries i amb inscripcions homologades a
peu d'obra.
- Publicació informativa de l'obra en diari de tirada autonòmica a determinar per l'òrgan intermig de ges-
tió.
- Presa fotogràf ica en format digital del transcurs de l'obra
- Presa de videos de l'execució de l'obra
- Entrega f inal de document fotogràf ic imprès amb l'evolució de l'obra i la inspecció TV f inal de la cla-
veguera (DVD+informe imprès).

VARIS01      1,000 UT  PUBLICITAT OBRA FONS DE COHESIÓ                                 1.500,00 1.500,00

TOTAL PARTIDA.................................................... 1.500,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL CINC-CENTS EUROS

SUBCAPITOL E022 OBRA CIVIL                                                      
TALLDISC     ML  TALL AMB DISC DE PAVIMENT                                       

Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, f ins a una fondària de 20 cm

A012N000     0,055 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 1,11
A0140000     0,060 H   MANOBRE                                                         15,95 0,96
C110A0G0     0,060 H   DIPÒSIT D'AIRE COMPRIMIT DE 180M3/H                             3,28 0,20
C110U070     0,060 H   EQUIP DE MÀQUINA DE SERRA DE DIAMANT PER TALLAR        16,19 0,97
A%AUX001     1,500 %   DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA                                    2,10 0,03

TOTAL PARTIDA.................................................... 3,27

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

AEMB         UT  ENDERROC D'EMBORNAL EXISTENT DE 70X30X85CM APROX.               

Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans manuals i càrrega so-
bre camió. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segons les especif icacions de
la DT.

A012N000     0,910 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 18,31
A0140000     0,910 H   MANOBRE                                                         15,95 14,51
C2001000     0,910 H   MARTELL TRENCADOR MANUAL                                        3,87 3,52

TOTAL PARTIDA.................................................... 36,34

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

AASFALT      M2  ENDERROC PAVIMENT ASFÀLTIC AMB MITJANS MECÀNICS                 

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i f ins a 2 m d'amplària amb re-
troexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. Criteri d'amidament: m2 de paviment re-
alment enderrocat, segons les especif icacions de la DT.

C1105A00     0,084 H   RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR                   76,39 6,42
C1315020     0,017 H   RETROEXCAVADORA MITJANA                                         66,90 1,14

TOTAL PARTIDA.................................................... 7,56

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

AFORM20      M2  ARRENCAMENT DE PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 20CM.                     
Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i f ins a 2 m d'amplària, amb martell trenca-
dor muntat sobre retroexcavadora i càrrega sobre camió.

C1105A00     0,200 H   RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR                   76,39 15,28
C1315020     0,100 H   RETROEXCAVADORA MITJANA                                         66,90 6,69

TOTAL PARTIDA.................................................... 21,97

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

RMAQ         M3  EXCAVACIÓ A MÀQUINA EN RASA FINS A 1,5M. DE FONDÀRIA            

Excavació de rasa de f ins a 1.5 m de fondària i f ins a 2 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 especif icacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixe-
cats abans de començar les obres i els perfils teòrics 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 càr-
rega, 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 co-
municació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació,
si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat
totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

A0140000     1,200 H   MANOBRE                                                         15,95 19,14
C1315010     1,518 h   RETROEXCAVADORA PETITA                                          46,84 71,10
A%AUX001     1,500 %   DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA                                    19,10 0,29

TOTAL PARTIDA.................................................... 90,53

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

RMA          ME  EXCAVACIÓ MANUAL EN RASA FINS A 1,5M. DE FONDÀRIA               
Excavació de rasa de f ins a 1.5 m de fondària i f ins a 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb mitjans
manuals i càrrega mecànica del material excavat. Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons
les especif icacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixe-
cats abans de començar les obres i els perfils teòrics 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 càr-
rega, 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 co-
municació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació,
si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat
totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

A012N000     3,105 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 62,47
A0140000     3,501 H   MANOBRE                                                         15,95 55,84

TOTAL PARTIDA.................................................... 118,31

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT DIVUIT EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

ABOCADOR     M3  CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT ABOCADOR                             

Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre
de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 10 km, amb camió de 7 t, carregat amb mitjans
manuals.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 prèviament 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%. Inclou Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb una densitat des de 1,10
fins a 1,45 t/m3.

A0140000     0,531 H   MANOBRE                                                         15,95 8,47
C1501700     0,810 H   CAMIÓ TRANSPORT 7T                                              35,79 28,99
B2RA2620     1,000 M3  DISPOSIC.MONODIPÒSIT,AMB BÀSCULA DE 

RUNA,DENS.=0,95-1,35T/M3    
10,17 10,17

A%AUX001     1,500 %   DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA                                    8,50 0,13

TOTAL PARTIDA.................................................... 47,76

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

 Pàgina 25



QUADRE DE DESCOMPOSATS
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

SORRA        M3  SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE SORRA A RASA                        

Subministrament de terra seleccionada d'aportació.Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons
les especif icacions de la DT.Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris se-
güents:- Excavacions en terreny fluix: 15% - Excavacions en terreny compacte: 20% - Excavacions
en terreny de trànsit: 25% - Excavacions en roca: 25%.  Inclou el rebliment i piconatge de rasa d'am-
plària més de 1,5 i f ins a 2 m, amb material seleccionat, en tongades de gruix més de 25 i f ins a 50
cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM.

B03D1000     1,002 M3  TERRA SELEC.                                                    10,82 10,84
C1315020     0,170 H   RETROEXCAVADORA MITJANA                                         66,90 11,37
C1335080     0,222 H   CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT,8-10T                            55,89 12,41

TOTAL PARTIDA.................................................... 34,62

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

GRAVACIM     M3  GRAVA-CIMENT PER A FARCIMENT I ESTESA                           

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i f ins a 2 m, amb material adequat, en tongades
de gruix més de 25 i f ins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95
% PM. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especif icacions de la DT. La partida d'obra
inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reci-
clatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

C1315020     0,859 H   RETROEXCAVADORA MITJANA                                         66,90 57,47
C1335080     1,104 H   CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT,8-10T                            55,89 61,70
B03D5000     1,008 M3  TERRA ADEQUADA                                                  6,41 6,46

TOTAL PARTIDA.................................................... 125,63

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-CINC EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

SUBB         M3  SUBBASE. ESTESA I COMPACTACIÓ                                   

Subbase de terra-ciment elaborada a l'obra en planta, amb terra seleccionada i ciment pòrtland amb
filler calcari CEM II/B-L 32,5 N, col.locada amb estenedora i piconatge del material al 95% del PM. Cri-
teri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especif icacions de la DT. No s'inclouen en aquest
criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables.No és d'abonament en aquesta unitat
d'obra el reg de cura. No és d'abonament en aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'a-
fegeixi per a donar obertura al trànsit. L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'as-
sentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.

A012N000     0,020 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 0,40
A0140000     0,020 H   MANOBRE                                                         15,95 0,32
B0111000     0,025 M3  AIGUA                                                           1,15 0,03
C13350A0     0,015 H   CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT,10-12T                          65,53 0,98
C1502E00     0,003 H   CAM.CISTERNA 8M3                                                47,20 0,14
C1709G00     0,032 H   ESTENEDORA GRANULAT                                             43,71 1,40
D937321K     1,000 M3  CONGLOMERAT TERRA-CIMENT,130KG/M3 CIMENT CEM II/B-L 

32,5N+TERRA 
x  1,05 31,33 32,90

A%AUX001     1,500 %   DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA                                    0,70 0,01

TOTAL PARTIDA.................................................... 36,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-SIS EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS
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RFORM20      M2  REPOSICIÓ DE SOLERA DE FORMIGÓ DE 20CM.                         
Reposició de base per a calçada, de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

A012N000     0,420 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 8,45
A0140000     0,400 H   MANOBRE                                                         15,95 6,38
B0641050     0,210 m3  FORMIGÓ HM-20/B/20/I,>=200KG/M3 CIMENT                          x  1,05 73,14 16,13
C2005000     0,030 h   REGLE VIBRATORI                                                 5,32 0,16
A%AUX001     1,500 %   DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA                                    14,80 0,22

TOTAL PARTIDA.................................................... 31,34

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

RASFALT      M2  REPOSICIÓ D'AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT                        

Reposició de paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa D-12 amb granulat gra-
nític i betum asfàltic de penetració, de 10 cm de gruix, estesa i compactada manualment al 98 % de
l'assaig marshall. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especif icacions de la DT.

A012N000     0,294 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 5,92
A0140000     0,588 H   MANOBRE                                                         15,95 9,38
A0150000     0,294 H   MANOBRE ESPECIALISTA                                            16,86 4,96
B0551120     1,050 KG  EMUL.BITUM.ANIÒNICA EAR-1                                       0,38 0,40
B9H12110     0,189 T   MESCLA BITUM.CONT.CALENT D-12,GRANULAT 

GRANÍTIC,BETUM ASF.      
59,63 11,27

C133A030     0,294 H   PICÓ VIBRANT,DÚPLEX,1300 KG                                     13,46 3,96
A%AUX001     1,500 %   DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA                                    20,30 0,30

TOTAL PARTIDA.................................................... 36,19

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

SUBCAPITOL E023 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT                                         
TPVC160S     ML  SIC TUB PVC D160MM UNE EN 1401-1 SENYALITZAT                    

Subministrament i col·locació de tub de sanejament de PVC de diàmetre nominal 160mm de paret mas-
sissa, autoportant, amb unió amb junta llaviada i goma, col·locat al fons de la rasa amb el pendent que
assenyali el projecte. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especif icacions
de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues
de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. Aquest criteri inclou les despeses as-
sociades a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada.

A012N000     0,250 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 5,03
A0140000     0,250 H   MANOBRE                                                         15,95 3,99
TPVC160U1401 1,030 ML  TUB PVC D160MM UNE 1401-1                                       6,27 6,46
SENYALSANEJ  1,050 ML  CINTA PLÀSTICA SENYALITZADORA SANEJAMENT                   0,17 0,18

TOTAL PARTIDA.................................................... 15,66

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

TPVC200S     ML  SIC TUB PVC D200MM UNE EN 1401-1 SENYALITZAT                    
Subministrament i col·locació de tub de sanejament de PVC de diàmetre nominal 200mm de paret mas-
sissa, autoportant, amb unió amb junta llaviada i goma, col·locat al fons de la rasa amb el pendent que
assenyali el projecte. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especif icacions
de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues
de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. Aquest criteri inclou les despeses as-
sociades a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada.

A012N000     0,250 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 5,03
A0140000     0,250 H   MANOBRE                                                         15,95 3,99
TPVC200U1401 1,030 ML  TUB PVC D200MM UNE 1401-1                                       9,59 9,88
SENYALSANEJ  1,050 ML  CINTA PLÀSTICA SENYALITZADORA SANEJAMENT                   0,17 0,18

TOTAL PARTIDA.................................................... 19,08

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DINOU EUROS amb VUIT CÈNTIMS
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CMF90160     UT  COLZE 90º PVC UNE EN 1401-1 MASCLE/FEMELLA D160MM               
Subministrament i col·locació de colze de 90º de pvc une 1401-1 amb unió mascel/femella per a tubs
de 160mm de diàmetre nominal

A012N000     0,280 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 5,63
A0140000     0,280 H   MANOBRE                                                         15,95 4,47
COLZ90160    1,000 UT  COLZE 90º PVC1401-1 MASCLE/FEMELLA D160MM                    9,92 9,92

TOTAL PARTIDA.................................................... 20,02

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT EUROS amb DOS CÈNTIMS

CONNEX160    UT  CONNEXIÓ DE XARXA SANEJAMENT EXIST. D160MM A POU EXIST.         
Connexió de nova xarxa de sanejament de d.160mm a pou existent de sanejament visitable.  Inclou
la perforació, aplicació de cola i àrid al tub, morter al forat del pou, segellat f inal i totes les despeses
auxiliars.

A012N000     1,190 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 23,94
A0140000     1,190 H   MANOBRE                                                         15,95 18,98
ADHESIUPVC   0,020 KG  ADHESIU ESPECIAL PER A PVC                                      30,69 0,61
C20010001    0,350 H   MARTELL TRENCADOR ELÈCTRIC DE 27KG                             15,10 5,29
D070A4D3     0,050 M3  MORTER DE CIMENT PORTLAND I CALÇ                                70,68 3,53

TOTAL PARTIDA.................................................... 52,35

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

ENLL160      UT  MANIGUET UNIÓ FEMELLA/FEMELLA D160MM UNE EN 1401-1              
Subministrament i col·locació de maniguet/colze 45º d'unió de pvc une 1401-1 per a diàmetre nominal
160mm., amb unió femella-femella i junta llaviada amb goma elàstica.

A012N000     0,280 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 5,63
A0140000     0,280 H   MANOBRE                                                         15,95 4,47
MANFF-160    1,000 UT  MANIGUET FEMELLA FEMELLA D160 UNE EN 1401-1                 9,69 9,69

TOTAL PARTIDA.................................................... 19,79

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

EPFOSA       UT  EMBORNAL PREFABR. FOSA FD BENITO DELTA 50 O EQUIVALENT          
Subministrament i col·locació de caixò prefabricat de fosa dúctil amb reixa per a embornal, model Del-
ta 50 de FD Benito o equivalent. Inclou l'excavació, càrrega i transport a l'abocador de terres/runa.
Inclou el connexionat a la xarxa existent.

A012N000     1,570 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 31,59
A0140000     1,610 H   MANOBRE                                                         15,95 25,68
EPFOSA50     1,000 UT  EMBORNAL PREFABR. A/REIXA FD BENITO DELTA50 O 

EQUIVAL.          
288,50 288,50

ABOCADOR     0,100 M3  CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT ABOCADOR                         47,76 4,78

TOTAL PARTIDA.................................................... 350,55

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS CINQUANTA EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

SUBCAPITOL E024 SEGURETAT I  SALUT LABORAL                                       
PLASS6       UT  PLA DE S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                     

Confecció de Pla de Seguretat i Salut laboral conforme a l'estudi o estudi bàsic de seguretat i salut
laboral del projecte, per a una obra d'urbanització d'alt impacte (en zona urbana consolidada) de PEM<250.000€.
El Pla complirà tota la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals i també tindrà en
compte la senyalització i desviaments viaris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra.

PSS06        1,000 UT  PSS OBRA URB A.I. <250.000€                                     360,95 360,95

TOTAL PARTIDA.................................................... 360,95

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS SEIXANTA EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

IMPLANTSS6   UT  IMPLANTACIÓ S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                
Implantació de la seguretat i salut laboral d'una d'urbanització d'alt impacte (en zona urbana consoli-
dada) de PEM<250.000€. per tal de complir tota la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos
laborals i també tindrà en compte la senyalització i desviaments viaris pels vianants i trànsit rodat afec-
tats per l'obra. Inclou el subministrament de proteccions individuals, col·lectives i equipaments+forma-
ció.

IMPSS06      1,000 UT  IMPLANTACIÓ S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€           481,26 481,26

TOTAL PARTIDA.................................................... 481,26

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS VUITANTA-UN EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

SUBCAPITOL E025 CONTROL DE QUALITAT                                             
CDQURB7      UT  CDQ OBRA URB. PEM<250.000€                                      

Despesa derivada del control de qualitat d'una obra d'urbanització de sanejament amb un PEM >250.000€.
Inclou inspecció TV abans de terraplenar rasa i un altra cop terraplenat i pavimentat. Inclou assajos
bàsics dels materials de replè compactats.

CDQURB07     1,000 UT  CDQ OBRA URB PEM<250.000€                                       371,98 371,98

TOTAL PARTIDA.................................................... 371,98

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS SETANTA-UN EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS
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CAPITOL E03 C/ MARE DE DÉU DELS ÀNGELS                                      
SUBCAPITOL E031 ACTUACIONS PRÈVIES                                              
VARIS        UT  PUBLICITAT OBRA FONS COHESIÓ                                    

Publicitat de l'obra conforme les bases reglamentàries dels Fons Europeus de Cohesió FEDER. Inclou:
- Subministrament i col·locació de cartell de mides reglamentàries i amb inscripcions homologades a
peu d'obra.
- Publicació informativa de l'obra en diari de tirada autonòmica a determinar per l'òrgan intermig de ges-
tió.
- Presa fotogràf ica en format digital del transcurs de l'obra
- Presa de videos de l'execució de l'obra
- Entrega f inal de document fotogràf ic imprès amb l'evolució de l'obra i la inspecció TV f inal de la cla-
veguera (DVD+informe imprès).

VARIS01      1,000 UT  PUBLICITAT OBRA FONS DE COHESIÓ                                 1.500,00 1.500,00

TOTAL PARTIDA.................................................... 1.500,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL CINC-CENTS EUROS

SUBCAPITOL E032 OBRA CIVIL                                                      
AEMB         UT  ENDERROC D'EMBORNAL EXISTENT DE 70X30X85CM APROX.               

Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans manuals i càrrega so-
bre camió. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segons les especif icacions de
la DT.

A012N000     0,910 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 18,31
A0140000     0,910 H   MANOBRE                                                         15,95 14,51
C2001000     0,910 H   MARTELL TRENCADOR MANUAL                                        3,87 3,52

TOTAL PARTIDA.................................................... 36,34

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

AASFALT      M2  ENDERROC PAVIMENT ASFÀLTIC AMB MITJANS MECÀNICS                 

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i f ins a 2 m d'amplària amb re-
troexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. Criteri d'amidament: m2 de paviment re-
alment enderrocat, segons les especif icacions de la DT.

C1105A00     0,084 H   RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR                   76,39 6,42
C1315020     0,017 H   RETROEXCAVADORA MITJANA                                         66,90 1,14

TOTAL PARTIDA.................................................... 7,56

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

AFORM20      M2  ARRENCAMENT DE PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 20CM.                     
Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i f ins a 2 m d'amplària, amb martell trenca-
dor muntat sobre retroexcavadora i càrrega sobre camió.

C1105A00     0,200 H   RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR                   76,39 15,28
C1315020     0,100 H   RETROEXCAVADORA MITJANA                                         66,90 6,69

TOTAL PARTIDA.................................................... 21,97

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS
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RMA          ME  EXCAVACIÓ MANUAL EN RASA FINS A 1,5M. DE FONDÀRIA               
Excavació de rasa de f ins a 1.5 m de fondària i f ins a 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb mitjans
manuals i càrrega mecànica del material excavat. Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons
les especif icacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixe-
cats abans de començar les obres i els perfils teòrics 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 càr-
rega, 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 co-
municació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació,
si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat
totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

A012N000     3,105 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 62,47
A0140000     3,501 H   MANOBRE                                                         15,95 55,84

TOTAL PARTIDA.................................................... 118,31

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT DIVUIT EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

ABOCADOR     M3  CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT ABOCADOR                             

Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre
de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 10 km, amb camió de 7 t, carregat amb mitjans
manuals.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 prèviament 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%. Inclou Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb una densitat des de 1,10
fins a 1,45 t/m3.

A0140000     0,531 H   MANOBRE                                                         15,95 8,47
C1501700     0,810 H   CAMIÓ TRANSPORT 7T                                              35,79 28,99
B2RA2620     1,000 M3  DISPOSIC.MONODIPÒSIT,AMB BÀSCULA DE 

RUNA,DENS.=0,95-1,35T/M3    
10,17 10,17

A%AUX001     1,500 %   DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA                                    8,50 0,13

TOTAL PARTIDA.................................................... 47,76

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

SORRA        M3  SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE SORRA A RASA                        

Subministrament de terra seleccionada d'aportació.Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons
les especif icacions de la DT.Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris se-
güents:- Excavacions en terreny fluix: 15% - Excavacions en terreny compacte: 20% - Excavacions
en terreny de trànsit: 25% - Excavacions en roca: 25%.  Inclou el rebliment i piconatge de rasa d'am-
plària més de 1,5 i f ins a 2 m, amb material seleccionat, en tongades de gruix més de 25 i f ins a 50
cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM.

B03D1000     1,002 M3  TERRA SELEC.                                                    10,82 10,84
C1315020     0,170 H   RETROEXCAVADORA MITJANA                                         66,90 11,37
C1335080     0,222 H   CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT,8-10T                            55,89 12,41

TOTAL PARTIDA.................................................... 34,62

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
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GRAVACIM     M3  GRAVA-CIMENT PER A FARCIMENT I ESTESA                           

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i f ins a 2 m, amb material adequat, en tongades
de gruix més de 25 i f ins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95
% PM. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especif icacions de la DT. La partida d'obra
inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reci-
clatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

C1315020     0,859 H   RETROEXCAVADORA MITJANA                                         66,90 57,47
C1335080     1,104 H   CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT,8-10T                            55,89 61,70
B03D5000     1,008 M3  TERRA ADEQUADA                                                  6,41 6,46

TOTAL PARTIDA.................................................... 125,63

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-CINC EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

SUBB         M3  SUBBASE. ESTESA I COMPACTACIÓ                                   

Subbase de terra-ciment elaborada a l'obra en planta, amb terra seleccionada i ciment pòrtland amb
filler calcari CEM II/B-L 32,5 N, col.locada amb estenedora i piconatge del material al 95% del PM. Cri-
teri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especif icacions de la DT. No s'inclouen en aquest
criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables.No és d'abonament en aquesta unitat
d'obra el reg de cura. No és d'abonament en aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'a-
fegeixi per a donar obertura al trànsit. L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'as-
sentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.

A012N000     0,020 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 0,40
A0140000     0,020 H   MANOBRE                                                         15,95 0,32
B0111000     0,025 M3  AIGUA                                                           1,15 0,03
C13350A0     0,015 H   CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT,10-12T                          65,53 0,98
C1502E00     0,003 H   CAM.CISTERNA 8M3                                                47,20 0,14
C1709G00     0,032 H   ESTENEDORA GRANULAT                                             43,71 1,40
D937321K     1,000 M3  CONGLOMERAT TERRA-CIMENT,130KG/M3 CIMENT CEM II/B-L 

32,5N+TERRA 
x  1,05 31,33 32,90

A%AUX001     1,500 %   DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA                                    0,70 0,01

TOTAL PARTIDA.................................................... 36,18

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

RFORM20      M2  REPOSICIÓ DE SOLERA DE FORMIGÓ DE 20CM.                         
Reposició de base per a calçada, de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

A012N000     0,420 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 8,45
A0140000     0,400 H   MANOBRE                                                         15,95 6,38
B0641050     0,210 m3  FORMIGÓ HM-20/B/20/I,>=200KG/M3 CIMENT                          x  1,05 73,14 16,13
C2005000     0,030 h   REGLE VIBRATORI                                                 5,32 0,16
A%AUX001     1,500 %   DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA                                    14,80 0,22

TOTAL PARTIDA.................................................... 31,34

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-UN EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
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RASFALT      M2  REPOSICIÓ D'AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT                        

Reposició de paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa D-12 amb granulat gra-
nític i betum asfàltic de penetració, de 10 cm de gruix, estesa i compactada manualment al 98 % de
l'assaig marshall. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especif icacions de la DT.

A012N000     0,294 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 5,92
A0140000     0,588 H   MANOBRE                                                         15,95 9,38
A0150000     0,294 H   MANOBRE ESPECIALISTA                                            16,86 4,96
B0551120     1,050 KG  EMUL.BITUM.ANIÒNICA EAR-1                                       0,38 0,40
B9H12110     0,189 T   MESCLA BITUM.CONT.CALENT D-12,GRANULAT 

GRANÍTIC,BETUM ASF.      
59,63 11,27

C133A030     0,294 H   PICÓ VIBRANT,DÚPLEX,1300 KG                                     13,46 3,96
A%AUX001     1,500 %   DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA                                    20,30 0,30

TOTAL PARTIDA.................................................... 36,19

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

SUBCAPITOL E033 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT                                         
TPVC160S     ML  SIC TUB PVC D160MM UNE EN 1401-1 SENYALITZAT                    

Subministrament i col·locació de tub de sanejament de PVC de diàmetre nominal 160mm de paret mas-
sissa, autoportant, amb unió amb junta llaviada i goma, col·locat al fons de la rasa amb el pendent que
assenyali el projecte. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especif icacions
de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues
de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. Aquest criteri inclou les despeses as-
sociades a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada.

A012N000     0,250 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 5,03
A0140000     0,250 H   MANOBRE                                                         15,95 3,99
TPVC160U1401 1,030 ML  TUB PVC D160MM UNE 1401-1                                       6,27 6,46
SENYALSANEJ  1,050 ML  CINTA PLÀSTICA SENYALITZADORA SANEJAMENT                   0,17 0,18

TOTAL PARTIDA.................................................... 15,66

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

FD5J535E     UT  CAIXA PER EMBORNAL, COL·LOCADA. GERO LLISCAT INTERIORMENT       

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm o similar adient per reixa Delta-80 o equivalent, amb parets de
14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat per fora amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I. Cri-
teri d'amidament: Unitat mesurada segons les especif icacions de la DT. No inclou marc ni reixa.

A012N000     3,850 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 77,46
A0140000     4,130 H   MANOBRE                                                         15,95 65,87
B0111000     0,003 M3  AIGUA                                                           1,15 0,00
B0512401     0,009 T   CIMENT PÒRTLAND+FILL.CALC. CEM II/B-L 32,5R,SACS            107,57 0,97
B064300C     0,099 M3  FORMIGÓ HM-20/P/20/I DOSIF.>200KG/M3                            68,29 6,76
B0F1D2A1     80,000 UT  MAÓ CALAT,29X14X10CM,P/REVESTIR                                 0,27 21,60
D070A4D1     0,150 M3  MORTER MIXT CIMENT PÒRTLAND+FILL.CALC. CEM 

II/B-L,CALÇ,SORRA PED
115,32 17,30

A%AUX001     1,500 %   DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA                                    143,30 2,15

TOTAL PARTIDA.................................................... 192,11

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT NORANTA-DOS EUROS amb ONZE CÈNTIMS
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FD5Z7CD4     UT  BASTIMENT I REIXA P/EMBORNAL. DELTA-80 O EQUIV. FOSA DUCT.      

Subministrament i col·locació de bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a embornal,  model FD
Benito Delta80 o equivalent , classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 12-17 dm2 de superfície d'ab-
sorció, col.locat amb morter. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especif icacions de la
DT. 

A012N000     0,350 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 7,04
A0140000     0,350 H   MANOBRE                                                         15,95 5,58
B0704200     0,040 T   MORTER M-4A (4 N/MM2) GRANEL                                    32,88 1,32
BD5Z7CD01    1,000 UT  BASTIMENT I REIXA DELTA-80 O EQUIVALENT                         62,30 62,30
A%AUX001     1,500 %   DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA                                    12,60 0,19

TOTAL PARTIDA.................................................... 76,43

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

COLMF90160   UT  COLZE MASCLE/FEMELLA PVC UNE EN 1401-1 90º D160MM               
Subministrament i col·locació de colze 45º d'unió de pvc une 1401-1 per a diàmetre nominal 160mm.,
amb unió femella-femella i junta llaviada amb goma elàstica.

A012N000     0,280 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 5,63
A0140000     0,280 H   MANOBRE                                                         15,95 4,47
MANFF-160    1,000 UT  MANIGUET FEMELLA FEMELLA D160 UNE EN 1401-1                 9,69 9,69

TOTAL PARTIDA.................................................... 19,79

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

CONNEX160    UT  CONNEXIÓ DE XARXA SANEJAMENT EXIST. D160MM A POU EXIST.         
Connexió de nova xarxa de sanejament de d.160mm a pou existent de sanejament visitable.  Inclou
la perforació, aplicació de cola i àrid al tub, morter al forat del pou, segellat f inal i totes les despeses
auxiliars.

A012N000     1,190 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 23,94
A0140000     1,190 H   MANOBRE                                                         15,95 18,98
ADHESIUPVC   0,020 KG  ADHESIU ESPECIAL PER A PVC                                      30,69 0,61
C20010001    0,350 H   MARTELL TRENCADOR ELÈCTRIC DE 27KG                             15,10 5,29
D070A4D3     0,050 M3  MORTER DE CIMENT PORTLAND I CALÇ                                70,68 3,53

TOTAL PARTIDA.................................................... 52,35

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

SUBCAPITOL E034 SEGURETAT I  SALUT LABORAL                                       
PLASS09      UT  PLA DE S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                     

Confecció de Pla de Seguretat i Salut laboral conforme a l'estudi o estudi bàsic de seguretat i salut
laboral del projecte, per a una obra d'urbanització d'alt impacte (en zona urbana consolidada) de PEM<250.000€.
El Pla complirà tota la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals i també tindrà en
compte la senyalització i desviaments viaris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra.

PSS09        1,000 UT  PSS OBRA URB A.I. <250.000€                                     360,95 360,95

TOTAL PARTIDA.................................................... 360,95

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS SEIXANTA EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

IMPLANTSS02  UT  IMPLANTACIÓ S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                
Implantació de la seguretat i salut laboral d'una d'urbanització d'alt impacte (en zona urbana consoli-
dada) de PEM<250.000€. per tal de complir tota la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos
laborals i també tindrà en compte la senyalització i desviaments viaris pels vianants i trànsit rodat afec-
tats per l'obra. Inclou el subministrament de proteccions individuals, col·lectives i equipaments+forma-
ció.

IMPSS02      1,000 UT  IMPLANTACIÓ S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€           1.282,75 1.282,75

TOTAL PARTIDA.................................................... 1.282,75

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

 Pàgina 34



QUADRE DE DESCOMPOSATS
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

SUBCAPITOL E035 CONTROL DE QUALITAT                                             
CDQURB9      UT  CDQ OBRA URB. PEM<250.000€                                      

Despesa derivada del control de qualitat d'una obra d'urbanització de sanejament amb un PEM >250.000€.
Inclou inspecció TV abans de terraplenar rasa i un altra cop terraplenat i pavimentat. Inclou assajos
bàsics dels materials de replè compactats.

CDQURB09     1,000 UT  CDQ OBRA URB PEM<250.000€                                       1.562,49 1.562,49

TOTAL PARTIDA.................................................... 1.562,49

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL CINC-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL E04 C/ MARE DE DÉU DEL REMEI                                        
SUBCAPITOL E041 ACTUACIONS PRÈVIES                                              
VARIS2       UT  PUBLICITAT OBRA FONS COHESIÓ                                    

Publicitat de l'obra conforme les bases reglamentàries dels Fons Europeus de Cohesió FEDER. Inclou:
- Subministrament i col·locació de cartell de mides reglamentàries i amb inscripcions homologades a
peu d'obra.
- Publicació informativa de l'obra en diari de tirada autonòmica a determinar per l'òrgan intermig de ges-
tió.
- Presa fotogràf ica en format digital del transcurs de l'obra
- Presa de videos de l'execució de l'obra
- Entrega f inal de document fotogràf ic imprès amb l'evolució de l'obra i la inspecció TV f inal de la cla-
veguera (DVD+informe imprès).

VARIS02      1,000 UT  PUBLICITAT OBRA FONS DE COHESIÓ                                 500,00 500,00

TOTAL PARTIDA.................................................... 500,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS EUROS

SUBCAPITOL E042 OBRA CIVIL                                                      
AEMB         UT  ENDERROC D'EMBORNAL EXISTENT DE 70X30X85CM APROX.               

Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans manuals i càrrega so-
bre camió. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segons les especif icacions de
la DT.

A012N000     0,910 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 18,31
A0140000     0,910 H   MANOBRE                                                         15,95 14,51
C2001000     0,910 H   MARTELL TRENCADOR MANUAL                                        3,87 3,52

TOTAL PARTIDA.................................................... 36,34

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

SUBCAPITOL E043 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT                                         
FD5J535E     UT  CAIXA PER EMBORNAL, COL·LOCADA. GERO LLISCAT INTERIORMENT       

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm o similar adient per reixa Delta-80 o equivalent, amb parets de
14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat per fora amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I. Cri-
teri d'amidament: Unitat mesurada segons les especif icacions de la DT. No inclou marc ni reixa.

A012N000     3,850 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 77,46
A0140000     4,130 H   MANOBRE                                                         15,95 65,87
B0111000     0,003 M3  AIGUA                                                           1,15 0,00
B0512401     0,009 T   CIMENT PÒRTLAND+FILL.CALC. CEM II/B-L 32,5R,SACS            107,57 0,97
B064300C     0,099 M3  FORMIGÓ HM-20/P/20/I DOSIF.>200KG/M3                            68,29 6,76
B0F1D2A1     80,000 UT  MAÓ CALAT,29X14X10CM,P/REVESTIR                                 0,27 21,60
D070A4D1     0,150 M3  MORTER MIXT CIMENT PÒRTLAND+FILL.CALC. CEM 

II/B-L,CALÇ,SORRA PED
115,32 17,30

A%AUX001     1,500 %   DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA                                    143,30 2,15

TOTAL PARTIDA.................................................... 192,11

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT NORANTA-DOS EUROS amb ONZE CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

FD5Z7CD4     UT  BASTIMENT I REIXA P/EMBORNAL. DELTA-80 O EQUIV. FOSA DUCT.      

Subministrament i col·locació de bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a embornal,  model FD
Benito Delta80 o equivalent , classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 12-17 dm2 de superfície d'ab-
sorció, col.locat amb morter. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especif icacions de la
DT. 

A012N000     0,350 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 7,04
A0140000     0,350 H   MANOBRE                                                         15,95 5,58
B0704200     0,040 T   MORTER M-4A (4 N/MM2) GRANEL                                    32,88 1,32
BD5Z7CD01    1,000 UT  BASTIMENT I REIXA DELTA-80 O EQUIVALENT                         62,30 62,30
A%AUX001     1,500 %   DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA                                    12,60 0,19

TOTAL PARTIDA.................................................... 76,43

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

COLMF90160   UT  COLZE MASCLE/FEMELLA PVC UNE EN 1401-1 90º D160MM               
Subministrament i col·locació de colze 45º d'unió de pvc une 1401-1 per a diàmetre nominal 160mm.,
amb unió femella-femella i junta llaviada amb goma elàstica.

A012N000     0,280 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 5,63
A0140000     0,280 H   MANOBRE                                                         15,95 4,47
MANFF-160    1,000 UT  MANIGUET FEMELLA FEMELLA D160 UNE EN 1401-1                 9,69 9,69

TOTAL PARTIDA.................................................... 19,79

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

SUBCAPITOL E044 SEGURETAT I  SALUT LABORAL                                       
PLASS8       UT  PLA DE S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                     

Confecció de Pla de Seguretat i Salut laboral conforme a l'estudi o estudi bàsic de seguretat i salut
laboral del projecte, per a una obra d'urbanització d'alt impacte (en zona urbana consolidada) de PEM<250.000€.
El Pla complirà tota la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals i també tindrà en
compte la senyalització i desviaments viaris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra.

PSS08        1,000 UT  PSS OBRA URB A.I. <250.000€                                     171,13 171,13

TOTAL PARTIDA.................................................... 171,13

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SETANTA-UN EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

IMPLANTSS8   UT  IMPLANTACIÓ S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                
Implantació de la seguretat i salut laboral d'una d'urbanització d'alt impacte (en zona urbana consoli-
dada) de PEM<250.000€. per tal de complir tota la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos
laborals i també tindrà en compte la senyalització i desviaments viaris pels vianants i trànsit rodat afec-
tats per l'obra. Inclou el subministrament de proteccions individuals, col·lectives i equipaments+forma-
ció.

IMPSS08      1,000 UT  IMPLANTACIÓ S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€           302,56 302,56

TOTAL PARTIDA.................................................... 302,56

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS DOS EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL X04 C/ DE LES MONGES                                                
SUBCAPITOL X041 ACTUACIONS PRÈVIES                                              
VARIS        UT  PUBLICITAT OBRA FONS COHESIÓ                                    

Publicitat de l'obra conforme les bases reglamentàries dels Fons Europeus de Cohesió FEDER. Inclou:
- Subministrament i col·locació de cartell de mides reglamentàries i amb inscripcions homologades a
peu d'obra.
- Publicació informativa de l'obra en diari de tirada autonòmica a determinar per l'òrgan intermig de ges-
tió.
- Presa fotogràf ica en format digital del transcurs de l'obra
- Presa de videos de l'execució de l'obra
- Entrega f inal de document fotogràf ic imprès amb l'evolució de l'obra i la inspecció TV f inal de la cla-
veguera (DVD+informe imprès).

VARIS01      1,000 UT  PUBLICITAT OBRA FONS DE COHESIÓ                                 1.500,00 1.500,00

TOTAL PARTIDA.................................................... 1.500,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL CINC-CENTS EUROS

SUBCAPITOL X042 OBRA CIVIL                                                      
AASFALT      M2  ENDERROC PAVIMENT ASFÀLTIC AMB MITJANS MECÀNICS                 

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i f ins a 2 m d'amplària amb re-
troexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. Criteri d'amidament: m2 de paviment re-
alment enderrocat, segons les especif icacions de la DT.

C1105A00     0,084 H   RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR                   76,39 6,42
C1315020     0,017 H   RETROEXCAVADORA MITJANA                                         66,90 1,14

TOTAL PARTIDA.................................................... 7,56

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

RMAQ         M3  EXCAVACIÓ A MÀQUINA EN RASA FINS A 1,5M. DE FONDÀRIA            

Excavació de rasa de f ins a 1.5 m de fondària i f ins a 2 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 especif icacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixe-
cats abans de començar les obres i els perfils teòrics 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 càr-
rega, 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 co-
municació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació,
si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat
totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

A0140000     1,200 H   MANOBRE                                                         15,95 19,14
C1315010     1,518 h   RETROEXCAVADORA PETITA                                          46,84 71,10
A%AUX001     1,500 %   DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA                                    19,10 0,29

TOTAL PARTIDA.................................................... 90,53

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

ABOCADOR     M3  CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT ABOCADOR                             

Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre
de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 10 km, amb camió de 7 t, carregat amb mitjans
manuals.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 prèviament 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%. Inclou Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb una densitat des de 1,10
fins a 1,45 t/m3.

A0140000     0,531 H   MANOBRE                                                         15,95 8,47
C1501700     0,810 H   CAMIÓ TRANSPORT 7T                                              35,79 28,99
B2RA2620     1,000 M3  DISPOSIC.MONODIPÒSIT,AMB BÀSCULA DE 

RUNA,DENS.=0,95-1,35T/M3    
10,17 10,17

A%AUX001     1,500 %   DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA                                    8,50 0,13

TOTAL PARTIDA.................................................... 47,76

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

GRAVACIM     M3  GRAVA-CIMENT PER A FARCIMENT I ESTESA                           

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i f ins a 2 m, amb material adequat, en tongades
de gruix més de 25 i f ins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95
% PM. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especif icacions de la DT. La partida d'obra
inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reci-
clatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

C1315020     0,859 H   RETROEXCAVADORA MITJANA                                         66,90 57,47
C1335080     1,104 H   CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT,8-10T                            55,89 61,70
B03D5000     1,008 M3  TERRA ADEQUADA                                                  6,41 6,46

TOTAL PARTIDA.................................................... 125,63

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-CINC EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

SUBB         M3  SUBBASE. ESTESA I COMPACTACIÓ                                   

Subbase de terra-ciment elaborada a l'obra en planta, amb terra seleccionada i ciment pòrtland amb
filler calcari CEM II/B-L 32,5 N, col.locada amb estenedora i piconatge del material al 95% del PM. Cri-
teri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especif icacions de la DT. No s'inclouen en aquest
criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables.No és d'abonament en aquesta unitat
d'obra el reg de cura. No és d'abonament en aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'a-
fegeixi per a donar obertura al trànsit. L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'as-
sentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.

A012N000     0,020 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 0,40
A0140000     0,020 H   MANOBRE                                                         15,95 0,32
B0111000     0,025 M3  AIGUA                                                           1,15 0,03
C13350A0     0,015 H   CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT,10-12T                          65,53 0,98
C1502E00     0,003 H   CAM.CISTERNA 8M3                                                47,20 0,14
C1709G00     0,032 H   ESTENEDORA GRANULAT                                             43,71 1,40
D937321K     1,000 M3  CONGLOMERAT TERRA-CIMENT,130KG/M3 CIMENT CEM II/B-L 

32,5N+TERRA 
x  1,05 31,33 32,90

A%AUX001     1,500 %   DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA                                    0,70 0,01

TOTAL PARTIDA.................................................... 36,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-SIS EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

RASFALT      M2  REPOSICIÓ D'AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT                        

Reposició de paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa D-12 amb granulat gra-
nític i betum asfàltic de penetració, de 10 cm de gruix, estesa i compactada manualment al 98 % de
l'assaig marshall. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especif icacions de la DT.

A012N000     0,294 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 5,92
A0140000     0,588 H   MANOBRE                                                         15,95 9,38
A0150000     0,294 H   MANOBRE ESPECIALISTA                                            16,86 4,96
B0551120     1,050 KG  EMUL.BITUM.ANIÒNICA EAR-1                                       0,38 0,40
B9H12110     0,189 T   MESCLA BITUM.CONT.CALENT D-12,GRANULAT 

GRANÍTIC,BETUM ASF.      
59,63 11,27

C133A030     0,294 H   PICÓ VIBRANT,DÚPLEX,1300 KG                                     13,46 3,96
A%AUX001     1,500 %   DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA                                    20,30 0,30

TOTAL PARTIDA.................................................... 36,19

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

SUBCAPITOL X043 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT                                         
TPVC160S     ML  SIC TUB PVC D160MM UNE EN 1401-1 SENYALITZAT                    

Subministrament i col·locació de tub de sanejament de PVC de diàmetre nominal 160mm de paret mas-
sissa, autoportant, amb unió amb junta llaviada i goma, col·locat al fons de la rasa amb el pendent que
assenyali el projecte. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especif icacions
de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues
de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. Aquest criteri inclou les despeses as-
sociades a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada.

A012N000     0,250 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 5,03
A0140000     0,250 H   MANOBRE                                                         15,95 3,99
TPVC160U1401 1,030 ML  TUB PVC D160MM UNE 1401-1                                       6,27 6,46
SENYALSANEJ  1,050 ML  CINTA PLÀSTICA SENYALITZADORA SANEJAMENT                   0,17 0,18

TOTAL PARTIDA.................................................... 15,66

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

TPVC200S     ML  SIC TUB PVC D200MM UNE EN 1401-1 SENYALITZAT                    
Subministrament i col·locació de tub de sanejament de PVC de diàmetre nominal 200mm de paret mas-
sissa, autoportant, amb unió amb junta llaviada i goma, col·locat al fons de la rasa amb el pendent que
assenyali el projecte. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especif icacions
de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues
de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. Aquest criteri inclou les despeses as-
sociades a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada.

A012N000     0,250 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 5,03
A0140000     0,250 H   MANOBRE                                                         15,95 3,99
TPVC200U1401 1,030 ML  TUB PVC D200MM UNE 1401-1                                       9,59 9,88
SENYALSANEJ  1,050 ML  CINTA PLÀSTICA SENYALITZADORA SANEJAMENT                   0,17 0,18

TOTAL PARTIDA.................................................... 19,08

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DINOU EUROS amb VUIT CÈNTIMS

TPVC315S     ML  SIC TUB PVC D315MM UNE EN 1401-1 SENYALITZAT                    
Subministrament i col·locació de tub de sanejament de PVC de diàmetre nominal 315mm de paret mas-
sissa, autoportant, amb unió amb junta llaviada i goma, col·locat al fons de la rasa amb el pendent que
assenyali el projecte. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especif icacions
de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues
de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. Aquest criteri inclou les despeses as-
sociades a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada.

A012N000     0,250 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 5,03
A0140000     0,250 H   MANOBRE                                                         15,95 3,99
TPVC315U1401 1,030 ML  TUB PVC D315MM UNE 1401-1                                       23,58 24,29
SENYALSANEJ  1,050 ML  CINTA PLÀSTICA SENYALITZADORA SANEJAMENT                   0,17 0,18

TOTAL PARTIDA.................................................... 33,49

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

 Pàgina 40



QUADRE DE DESCOMPOSATS
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

FD5J535E     UT  CAIXA PER EMBORNAL, COL·LOCADA. GERO LLISCAT INTERIORMENT       

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm o similar adient per reixa Delta-80 o equivalent, amb parets de
14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat per fora amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I. Cri-
teri d'amidament: Unitat mesurada segons les especif icacions de la DT. No inclou marc ni reixa.

A012N000     3,850 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 77,46
A0140000     4,130 H   MANOBRE                                                         15,95 65,87
B0111000     0,003 M3  AIGUA                                                           1,15 0,00
B0512401     0,009 T   CIMENT PÒRTLAND+FILL.CALC. CEM II/B-L 32,5R,SACS            107,57 0,97
B064300C     0,099 M3  FORMIGÓ HM-20/P/20/I DOSIF.>200KG/M3                            68,29 6,76
B0F1D2A1     80,000 UT  MAÓ CALAT,29X14X10CM,P/REVESTIR                                 0,27 21,60
D070A4D1     0,150 M3  MORTER MIXT CIMENT PÒRTLAND+FILL.CALC. CEM 

II/B-L,CALÇ,SORRA PED
115,32 17,30

A%AUX001     1,500 %   DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA                                    143,30 2,15

TOTAL PARTIDA.................................................... 192,11

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT NORANTA-DOS EUROS amb ONZE CÈNTIMS

FD5Z7CD4     UT  BASTIMENT I REIXA P/EMBORNAL. DELTA-80 O EQUIV. FOSA DUCT.      

Subministrament i col·locació de bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a embornal,  model FD
Benito Delta80 o equivalent , classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 12-17 dm2 de superfície d'ab-
sorció, col.locat amb morter. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especif icacions de la
DT. 

A012N000     0,350 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 7,04
A0140000     0,350 H   MANOBRE                                                         15,95 5,58
B0704200     0,040 T   MORTER M-4A (4 N/MM2) GRANEL                                    32,88 1,32
BD5Z7CD01    1,000 UT  BASTIMENT I REIXA DELTA-80 O EQUIVALENT                         62,30 62,30
A%AUX001     1,500 %   DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA                                    12,60 0,19

TOTAL PARTIDA.................................................... 76,43

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

PRV2.5       UT  POU D=100CM,H=2,8M,SOLERA+LLAMB.HM-20P/20/I,MAÓ CALAT 14CM,ARREB
Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2,8 m de fondària, amb solera amb llambordins sobre
llit de formigó HM-20P/20/I, paret de maó calat de gruix 30 cm o anells prefabricats de formigó tipus
ICA o equivalents, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4  i graons de polietilè taron-
ges de 200x200x200 mm. No inclou excavació marc ni tapa.

FDB37460     1,000 u   SOLERA LLAMB.SOB/LLIT FORM. HM-20/P/20/I G=15,PLANTA 
1,2X1,2M   

50,43 50,43

FDD1A529     2,800 m   PARET POU CIRC.D=100CM,G=14CM,MAÓ 
CALAT,ARREBOS.+LLISC.INT.1:0,5

223,81 626,67

FDDZ51D9     10,000 u   GRAÓ P/POU REG.FERRO COLAT 
NOD.200X200X200MM,1,7KG,COL.1:0,5:4  

14,88 148,80

TOTAL PARTIDA.................................................... 825,90

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT-CENTS VINT-I-CINC EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

FDDZ6DD4     UT  BASTIMENT CIRC.,FOS.DÚCTIL,P/POU REG.+TAPA ABATIB+TANCAPAS D=600
Subministrament i col·locació de bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible
i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb
morter

A012N000     0,410 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 8,25
A0140000     0,410 H   MANOBRE                                                         15,95 6,54
B0704200     0,034 T   MORTER M-4A (4 N/MM2) GRANEL                                    32,88 1,12
BDDZ6DD0     1,000 UT  BASTIMENT CIRC.,+TAPA,FOS.DÚCTIL P/POU 

REG.,ABATIB+TANCA,PAS D=6
129,72 129,72

A%AUX001     1,500 %   DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA                                    14,80 0,22

TOTAL PARTIDA.................................................... 145,85

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA-CINC EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

SUBCAPITOL X044 SEGURETAT I  SALUT LABORAL                                       
PLASS5       UT  PLA DE S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                     

Confecció de Pla de Seguretat i Salut laboral conforme a l'estudi o estudi bàsic de seguretat i salut
laboral del projecte, per a una obra d'urbanització d'alt impacte (en zona urbana consolidada) de PEM<250.000€.
El Pla complirà tota la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals i també tindrà en
compte la senyalització i desviaments viaris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra.

PSS05        1,000 UT  PSS OBRA URB A.I. <250.000€                                     709,88 709,88

TOTAL PARTIDA.................................................... 709,88

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET-CENTS NOU EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

IMPLANTSS5   UT  IMPLANTACIÓ S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                
Implantació de la seguretat i salut laboral d'una d'urbanització d'alt impacte (en zona urbana consoli-
dada) de PEM<250.000€. per tal de complir tota la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos
laborals i també tindrà en compte la senyalització i desviaments viaris pels vianants i trànsit rodat afec-
tats per l'obra. Inclou el subministrament de proteccions individuals, col·lectives i equipaments+forma-
ció.

IMPSS05      1,000 UT  IMPLANTACIÓ S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€           946,50 946,50

TOTAL PARTIDA.................................................... 946,50

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

SUBCAPITOL X045 CONTROL DE QUALITAT                                             
CDQURB       UT  CDQ OBRA URB. PEM<250.000€                                      

Despesa derivada del control de qualitat d'una obra d'urbanització de sanejament amb un PEM >250.000€.
Inclou inspecció TV abans de terraplenar rasa i un altra cop terraplenat i pavimentat. Inclou assajos
bàsics dels materials de replè compactats.

CDQURB01     1,000 UT  CDQ OBRA URB PEM<250.000€                                       835,94 835,94

TOTAL PARTIDA.................................................... 835,94

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT-CENTS TRENTA-CINC EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
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MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL X05 C/ DE LES MOSQUES                                               
SUBCAPITOL X051 ACTUACIONS PRÈVIES                                              
VARIS        UT  PUBLICITAT OBRA FONS COHESIÓ                                    

Publicitat de l'obra conforme les bases reglamentàries dels Fons Europeus de Cohesió FEDER. Inclou:
- Subministrament i col·locació de cartell de mides reglamentàries i amb inscripcions homologades a
peu d'obra.
- Publicació informativa de l'obra en diari de tirada autonòmica a determinar per l'òrgan intermig de ges-
tió.
- Presa fotogràf ica en format digital del transcurs de l'obra
- Presa de videos de l'execució de l'obra
- Entrega f inal de document fotogràf ic imprès amb l'evolució de l'obra i la inspecció TV f inal de la cla-
veguera (DVD+informe imprès).

VARIS01      1,000 UT  PUBLICITAT OBRA FONS DE COHESIÓ                                 1.500,00 1.500,00

TOTAL PARTIDA.................................................... 1.500,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL CINC-CENTS EUROS

SUBCAPITOL X052 OBRA CIVIL                                                      
ALLOSA       M2  ARRENCADA DE PAV. DE LLOSES DE PEDRA                            

Demolició de paviment lloses de pedra aferrades amb morter, de f ins a 2 m d'amplària amb mitjans me-
cànics i càrrega sobre camió. Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les
especif icacions de la DT.

 C1315020    0,224 H   RETROEXCAVADORA MITJANA                                         66,90 14,99

TOTAL PARTIDA.................................................... 14,99

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

AADOQAM      M2  ARRENCADA DE PAVIMENT D'ADOQUINS AMB MORTER                     
Demolició de paviment de llambordins col.locats sobre terra, de f ins a 2 m d'amplària amb mitjans me-
cànics i càrrega sobre camió. Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les
especif icacions de la DT.

 C1315020    0,423 H   RETROEXCAVADORA MITJANA                                         66,90 28,30

TOTAL PARTIDA.................................................... 28,30

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

AFORM20      M2  ARRENCAMENT DE PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 20CM.                     
Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i f ins a 2 m d'amplària, amb martell trenca-
dor muntat sobre retroexcavadora i càrrega sobre camió.

C1105A00     0,200 H   RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR                   76,39 15,28
C1315020     0,100 H   RETROEXCAVADORA MITJANA                                         66,90 6,69

TOTAL PARTIDA.................................................... 21,97

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS

RMAQ         M3  EXCAVACIÓ A MÀQUINA EN RASA FINS A 1,5M. DE FONDÀRIA            

Excavació de rasa de f ins a 1.5 m de fondària i f ins a 2 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 especif icacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixe-
cats abans de començar les obres i els perfils teòrics 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 càr-
rega, 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 co-
municació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació,
si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat
totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

A0140000     1,200 H   MANOBRE                                                         15,95 19,14
C1315010     1,518 h   RETROEXCAVADORA PETITA                                          46,84 71,10
A%AUX001     1,500 %   DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA                                    19,10 0,29

TOTAL PARTIDA.................................................... 90,53

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
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ABOCADOR     M3  CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT ABOCADOR                             

Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre
de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 10 km, amb camió de 7 t, carregat amb mitjans
manuals.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 prèviament 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%. Inclou Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb una densitat des de 1,10
fins a 1,45 t/m3.

A0140000     0,531 H   MANOBRE                                                         15,95 8,47
C1501700     0,810 H   CAMIÓ TRANSPORT 7T                                              35,79 28,99
B2RA2620     1,000 M3  DISPOSIC.MONODIPÒSIT,AMB BÀSCULA DE 

RUNA,DENS.=0,95-1,35T/M3    
10,17 10,17

A%AUX001     1,500 %   DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA                                    8,50 0,13

TOTAL PARTIDA.................................................... 47,76

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

GRAVACIM     M3  GRAVA-CIMENT PER A FARCIMENT I ESTESA                           

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i f ins a 2 m, amb material adequat, en tongades
de gruix més de 25 i f ins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95
% PM. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especif icacions de la DT. La partida d'obra
inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reci-
clatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

C1315020     0,859 H   RETROEXCAVADORA MITJANA                                         66,90 57,47
C1335080     1,104 H   CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT,8-10T                            55,89 61,70
B03D5000     1,008 M3  TERRA ADEQUADA                                                  6,41 6,46

TOTAL PARTIDA.................................................... 125,63

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-CINC EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

SUBB         M3  SUBBASE. ESTESA I COMPACTACIÓ                                   

Subbase de terra-ciment elaborada a l'obra en planta, amb terra seleccionada i ciment pòrtland amb
filler calcari CEM II/B-L 32,5 N, col.locada amb estenedora i piconatge del material al 95% del PM. Cri-
teri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especif icacions de la DT. No s'inclouen en aquest
criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables.No és d'abonament en aquesta unitat
d'obra el reg de cura. No és d'abonament en aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'a-
fegeixi per a donar obertura al trànsit. L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'as-
sentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.

A012N000     0,020 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 0,40
A0140000     0,020 H   MANOBRE                                                         15,95 0,32
B0111000     0,025 M3  AIGUA                                                           1,15 0,03
C13350A0     0,015 H   CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT,10-12T                          65,53 0,98
C1502E00     0,003 H   CAM.CISTERNA 8M3                                                47,20 0,14
C1709G00     0,032 H   ESTENEDORA GRANULAT                                             43,71 1,40
D937321K     1,000 M3  CONGLOMERAT TERRA-CIMENT,130KG/M3 CIMENT CEM II/B-L 

32,5N+TERRA 
x  1,05 31,33 32,90

A%AUX001     1,500 %   DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA                                    0,70 0,01

TOTAL PARTIDA.................................................... 36,18

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

 Pàgina 44



QUADRE DE DESCOMPOSATS
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

RFORM20      M2  REPOSICIÓ DE SOLERA DE FORMIGÓ DE 20CM.                         
Reposició de base per a calçada, de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

A012N000     0,420 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 8,45
A0140000     0,400 H   MANOBRE                                                         15,95 6,38
B0641050     0,210 m3  FORMIGÓ HM-20/B/20/I,>=200KG/M3 CIMENT                          x  1,05 73,14 16,13
C2005000     0,030 h   REGLE VIBRATORI                                                 5,32 0,16
A%AUX001     1,500 %   DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA                                    14,80 0,22

TOTAL PARTIDA.................................................... 31,34

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

RADOQAM      M2  REPOSICIÓ DE PAV. DE LLAMBORDINS AMB MORTER                     

Reposició de Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, col·locats amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment.

A012N000     1,200 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 24,14
A0140000     0,399 H   MANOBRE                                                         15,95 6,36
B0111000     0,010 M3  AIGUA                                                           1,15 0,01
B0512401     0,003 T   CIMENT PÒRTLAND+FILL.CALC. CEM II/B-L 32,5R,SACS            x  1,02 107,57 0,33
D0701641     0,048 M3  MORTER CIMENT PÒRTLAND+FILL.CALC. CEM II/B-L,SORRA 

PEDRA GRANIT.
x  1,05 82,05 4,14

A%AUX001     1,500 %   DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA                                    30,50 0,46

TOTAL PARTIDA.................................................... 35,44

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

RLLOSA       M2  REPOSICIÓ DE PAV. DE LLOSES DE PEDRA                            

Reposició de Paviment de lloses de pedra de 60x40x8cm aprox., col·locades amb morter de ciment
1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment.

A012N000     1,500 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 30,18
A0140000     0,500 H   MANOBRE                                                         15,95 7,98
B0111000     0,010 M3  AIGUA                                                           1,15 0,01
B0512401     0,003 T   CIMENT PÒRTLAND+FILL.CALC. CEM II/B-L 32,5R,SACS            x  1,02 107,57 0,33
D0701641     0,048 M3  MORTER CIMENT PÒRTLAND+FILL.CALC. CEM II/B-L,SORRA 

PEDRA GRANIT.
x  1,05 82,05 4,14

A%AUX001     1,500 %   DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA                                    38,20 0,57

TOTAL PARTIDA.................................................... 43,21

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-TRES EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS
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MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
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SUBCAPITOL X053 INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT                                      
TPVC315S     ML  SIC TUB PVC D315MM UNE EN 1401-1 SENYALITZAT                    

Subministrament i col·locació de tub de sanejament de PVC de diàmetre nominal 315mm de paret mas-
sissa, autoportant, amb unió amb junta llaviada i goma, col·locat al fons de la rasa amb el pendent que
assenyali el projecte. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especif icacions
de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues
de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. Aquest criteri inclou les despeses as-
sociades a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada.

A012N000     0,250 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 5,03
A0140000     0,250 H   MANOBRE                                                         15,95 3,99
TPVC315U1401 1,030 ML  TUB PVC D315MM UNE 1401-1                                       23,58 24,29
SENYALSANEJ  1,050 ML  CINTA PLÀSTICA SENYALITZADORA SANEJAMENT                   0,17 0,18

TOTAL PARTIDA.................................................... 33,49

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

CLICK315160  UT  ESCOMESA INGERT CLICK D160MM PER TUB PVC315                     
Subministrament i col·locació d'escomesa sistema ingert clic, marca tuyper o equivalent, amb pvc une
1401-1 de diàmetre 160mm per acoplar-se a tub de de pvc de diàmetre 315mm. Inclou la formació del
forat al tub, la connexió al tub preexistent d'escomesa i el segellat del conjunt.

A012N000     1,190 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 23,94
A0140000     1,190 H   MANOBRE                                                         15,95 18,98
ESCLIP160-315 1,000 UT  ESCOMESA INGERT CLICK D160 PER TUB PVC315                   49,22 49,22

TOTAL PARTIDA.................................................... 92,14

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-DOS EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

ENLL400      UT  MANIGUET UNIÓ FEMELLA/FEMELLA COLZE 45º D-400MM                 
Subministrament i col·locació de maniguet d'unió femella/femella per a colze 45º de diàmetre 400mm
de pvc une 1401-1 sobre canonada del mateix tipus.

A012N000     0,360 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 7,24
A0140000     0,360 H   MANOBRE                                                         15,95 5,74
MANIG400     1,000 UT  MANIGUET D'UNIÓ COLZE 45º D.400MM                               134,89 134,89

TOTAL PARTIDA.................................................... 147,87

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA-SET EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

PRV2.5       UT  POU D=100CM,H=2,8M,SOLERA+LLAMB.HM-20P/20/I,MAÓ CALAT 14CM,ARREB
Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2,8 m de fondària, amb solera amb llambordins sobre
llit de formigó HM-20P/20/I, paret de maó calat de gruix 30 cm o anells prefabricats de formigó tipus
ICA o equivalents, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4  i graons de polietilè taron-
ges de 200x200x200 mm. No inclou excavació marc ni tapa.

FDB37460     1,000 u   SOLERA LLAMB.SOB/LLIT FORM. HM-20/P/20/I G=15,PLANTA 
1,2X1,2M   

50,43 50,43

FDD1A529     2,800 m   PARET POU CIRC.D=100CM,G=14CM,MAÓ 
CALAT,ARREBOS.+LLISC.INT.1:0,5

223,81 626,67

FDDZ51D9     10,000 u   GRAÓ P/POU REG.FERRO COLAT 
NOD.200X200X200MM,1,7KG,COL.1:0,5:4  

14,88 148,80

TOTAL PARTIDA.................................................... 825,90

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT-CENTS VINT-I-CINC EUROS amb NORANTA CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

FDDZ6DD4     UT  BASTIMENT CIRC.,FOS.DÚCTIL,P/POU REG.+TAPA ABATIB+TANCAPAS D=600
Subministrament i col·locació de bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible
i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb
morter

A012N000     0,410 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 8,25
A0140000     0,410 H   MANOBRE                                                         15,95 6,54
B0704200     0,034 T   MORTER M-4A (4 N/MM2) GRANEL                                    32,88 1,12
BDDZ6DD0     1,000 UT  BASTIMENT CIRC.,+TAPA,FOS.DÚCTIL P/POU 

REG.,ABATIB+TANCA,PAS D=6
129,72 129,72

A%AUX001     1,500 %   DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA                                    14,80 0,22

TOTAL PARTIDA.................................................... 145,85

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA-CINC EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

CONNEX400P   UT  CONNEXIÓ XARXA SANEJ. D315MM A POU DE REGISTRE                  
Connexió de xarxa de sanejament de diàmetre 315-400mm a pou de sanejament visitable.  Inclou la
perforació, aplicació de cola i àrid al tub, morter al forat del pou, segellat f inal i totes les despeses au-
xiliars.

A012N000     1,540 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 30,98
A0140000     1,540 H   MANOBRE                                                         15,95 24,56
ADHESIUPVC   0,040 KG  ADHESIU ESPECIAL PER A PVC                                      30,69 1,23
C20010001    0,490 H   MARTELL TRENCADOR ELÈCTRIC DE 27KG                             15,10 7,40
D070A4D3     0,070 M3  MORTER DE CIMENT PORTLAND I CALÇ                                70,68 4,95

TOTAL PARTIDA.................................................... 69,12

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

FD5J535E     UT  CAIXA PER EMBORNAL, COL·LOCADA. GERO LLISCAT INTERIORMENT       

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm o similar adient per reixa Delta-80 o equivalent, amb parets de
14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat per fora amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I. Cri-
teri d'amidament: Unitat mesurada segons les especif icacions de la DT. No inclou marc ni reixa.

A012N000     3,850 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 77,46
A0140000     4,130 H   MANOBRE                                                         15,95 65,87
B0111000     0,003 M3  AIGUA                                                           1,15 0,00
B0512401     0,009 T   CIMENT PÒRTLAND+FILL.CALC. CEM II/B-L 32,5R,SACS            107,57 0,97
B064300C     0,099 M3  FORMIGÓ HM-20/P/20/I DOSIF.>200KG/M3                            68,29 6,76
B0F1D2A1     80,000 UT  MAÓ CALAT,29X14X10CM,P/REVESTIR                                 0,27 21,60
D070A4D1     0,150 M3  MORTER MIXT CIMENT PÒRTLAND+FILL.CALC. CEM 

II/B-L,CALÇ,SORRA PED
115,32 17,30

A%AUX001     1,500 %   DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA                                    143,30 2,15

TOTAL PARTIDA.................................................... 192,11

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT NORANTA-DOS EUROS amb ONZE CÈNTIMS

FD5Z7CD4     UT  BASTIMENT I REIXA P/EMBORNAL. DELTA-80 O EQUIV. FOSA DUCT.      

Subministrament i col·locació de bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a embornal,  model FD
Benito Delta80 o equivalent , classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 12-17 dm2 de superfície d'ab-
sorció, col.locat amb morter. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especif icacions de la
DT. 

A012N000     0,350 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 7,04
A0140000     0,350 H   MANOBRE                                                         15,95 5,58
B0704200     0,040 T   MORTER M-4A (4 N/MM2) GRANEL                                    32,88 1,32
BD5Z7CD01    1,000 UT  BASTIMENT I REIXA DELTA-80 O EQUIVALENT                         62,30 62,30
A%AUX001     1,500 %   DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA                                    12,60 0,19

TOTAL PARTIDA.................................................... 76,43

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

 Pàgina 47



QUADRE DE DESCOMPOSATS
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
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SUBCAPITOL X054 SEGURETAT I  SALUT LABORAL                                       
PLASS12      UT  PLA DE S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                     

Confecció de Pla de Seguretat i Salut laboral conforme a l'estudi o estudi bàsic de seguretat i salut
laboral del projecte, per a una obra d'urbanització d'alt impacte (en zona urbana consolidada) de PEM<250.000€.
El Pla complirà tota la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals i també tindrà en
compte la senyalització i desviaments viaris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra.

PSS012       1,000 UT  PSS OBRA URB A.I. <250.000€                                     168,58 168,58

TOTAL PARTIDA.................................................... 168,58

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

IMPLANTSS6   UT  IMPLANTACIÓ S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                
Implantació de la seguretat i salut laboral d'una d'urbanització d'alt impacte (en zona urbana consoli-
dada) de PEM<250.000€. per tal de complir tota la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos
laborals i també tindrà en compte la senyalització i desviaments viaris pels vianants i trànsit rodat afec-
tats per l'obra. Inclou el subministrament de proteccions individuals, col·lectives i equipaments+forma-
ció.

IMPSS06      1,000 UT  IMPLANTACIÓ S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€           481,26 481,26

TOTAL PARTIDA.................................................... 481,26

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS VUITANTA-UN EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS
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MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
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CAPITOL E05 C/ ORIENT                                                       
SUBCAPITOL E051 ACTUACIONS PRÈVIES                                              
VARIS        UT  PUBLICITAT OBRA FONS COHESIÓ                                    

Publicitat de l'obra conforme les bases reglamentàries dels Fons Europeus de Cohesió FEDER. Inclou:
- Subministrament i col·locació de cartell de mides reglamentàries i amb inscripcions homologades a
peu d'obra.
- Publicació informativa de l'obra en diari de tirada autonòmica a determinar per l'òrgan intermig de ges-
tió.
- Presa fotogràf ica en format digital del transcurs de l'obra
- Presa de videos de l'execució de l'obra
- Entrega f inal de document fotogràf ic imprès amb l'evolució de l'obra i la inspecció TV f inal de la cla-
veguera (DVD+informe imprès).

VARIS01      1,000 UT  PUBLICITAT OBRA FONS DE COHESIÓ                                 1.500,00 1.500,00

TOTAL PARTIDA.................................................... 1.500,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL CINC-CENTS EUROS

SUBCAPITOL E052 OBRA CIVIL                                                      
TALLDISC     ML  TALL AMB DISC DE PAVIMENT                                       

Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, f ins a una fondària de 20 cm

A012N000     0,055 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 1,11
A0140000     0,060 H   MANOBRE                                                         15,95 0,96
C110A0G0     0,060 H   DIPÒSIT D'AIRE COMPRIMIT DE 180M3/H                             3,28 0,20
C110U070     0,060 H   EQUIP DE MÀQUINA DE SERRA DE DIAMANT PER TALLAR        16,19 0,97
A%AUX001     1,500 %   DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA                                    2,10 0,03

TOTAL PARTIDA.................................................... 3,27

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

ARIGOLA      ML  ENDERROC RIGOLA FORMIGÓ, MITJANS MECÀNICS. I/CÀRREGA            

Demolició de rigola de formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecà-
nica sobre camió. Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especif icacions
de la DT. 

C1105A00     0,056 H   RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR                   76,39 4,28
C1315020     0,028 H   RETROEXCAVADORA MITJANA                                         66,90 1,87

TOTAL PARTIDA.................................................... 6,15

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

AASFALT      M2  ENDERROC PAVIMENT ASFÀLTIC AMB MITJANS MECÀNICS                 

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i f ins a 2 m d'amplària amb re-
troexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. Criteri d'amidament: m2 de paviment re-
alment enderrocat, segons les especif icacions de la DT.

C1105A00     0,084 H   RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR                   76,39 6,42
C1315020     0,017 H   RETROEXCAVADORA MITJANA                                         66,90 1,14

TOTAL PARTIDA.................................................... 7,56

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

AFORM20      M2  ARRENCAMENT DE PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 20CM.                     
Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i f ins a 2 m d'amplària, amb martell trenca-
dor muntat sobre retroexcavadora i càrrega sobre camió.

C1105A00     0,200 H   RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR                   76,39 15,28
C1315020     0,100 H   RETROEXCAVADORA MITJANA                                         66,90 6,69

TOTAL PARTIDA.................................................... 21,97

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS
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RMA          ME  EXCAVACIÓ MANUAL EN RASA FINS A 1,5M. DE FONDÀRIA               
Excavació de rasa de f ins a 1.5 m de fondària i f ins a 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb mitjans
manuals i càrrega mecànica del material excavat. Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons
les especif icacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixe-
cats abans de començar les obres i els perfils teòrics 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 càr-
rega, 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 co-
municació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació,
si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat
totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

A012N000     3,105 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 62,47
A0140000     3,501 H   MANOBRE                                                         15,95 55,84

TOTAL PARTIDA.................................................... 118,31

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT DIVUIT EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

ABOCADOR     M3  CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT ABOCADOR                             

Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre
de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 10 km, amb camió de 7 t, carregat amb mitjans
manuals.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 prèviament 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%. Inclou Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb una densitat des de 1,10
fins a 1,45 t/m3.

A0140000     0,531 H   MANOBRE                                                         15,95 8,47
C1501700     0,810 H   CAMIÓ TRANSPORT 7T                                              35,79 28,99
B2RA2620     1,000 M3  DISPOSIC.MONODIPÒSIT,AMB BÀSCULA DE 

RUNA,DENS.=0,95-1,35T/M3    
10,17 10,17

A%AUX001     1,500 %   DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA                                    8,50 0,13

TOTAL PARTIDA.................................................... 47,76

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

SORRA        M3  SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE SORRA A RASA                        

Subministrament de terra seleccionada d'aportació.Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons
les especif icacions de la DT.Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris se-
güents:- Excavacions en terreny fluix: 15% - Excavacions en terreny compacte: 20% - Excavacions
en terreny de trànsit: 25% - Excavacions en roca: 25%.  Inclou el rebliment i piconatge de rasa d'am-
plària més de 1,5 i f ins a 2 m, amb material seleccionat, en tongades de gruix més de 25 i f ins a 50
cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM.

B03D1000     1,002 M3  TERRA SELEC.                                                    10,82 10,84
C1315020     0,170 H   RETROEXCAVADORA MITJANA                                         66,90 11,37
C1335080     0,222 H   CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT,8-10T                            55,89 12,41

TOTAL PARTIDA.................................................... 34,62

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
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GRAVACIM     M3  GRAVA-CIMENT PER A FARCIMENT I ESTESA                           

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i f ins a 2 m, amb material adequat, en tongades
de gruix més de 25 i f ins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95
% PM. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especif icacions de la DT. La partida d'obra
inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reci-
clatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

C1315020     0,859 H   RETROEXCAVADORA MITJANA                                         66,90 57,47
C1335080     1,104 H   CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT,8-10T                            55,89 61,70
B03D5000     1,008 M3  TERRA ADEQUADA                                                  6,41 6,46

TOTAL PARTIDA.................................................... 125,63

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-CINC EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

SUBB         M3  SUBBASE. ESTESA I COMPACTACIÓ                                   

Subbase de terra-ciment elaborada a l'obra en planta, amb terra seleccionada i ciment pòrtland amb
filler calcari CEM II/B-L 32,5 N, col.locada amb estenedora i piconatge del material al 95% del PM. Cri-
teri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especif icacions de la DT. No s'inclouen en aquest
criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables.No és d'abonament en aquesta unitat
d'obra el reg de cura. No és d'abonament en aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'a-
fegeixi per a donar obertura al trànsit. L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'as-
sentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.

A012N000     0,020 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 0,40
A0140000     0,020 H   MANOBRE                                                         15,95 0,32
B0111000     0,025 M3  AIGUA                                                           1,15 0,03
C13350A0     0,015 H   CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT,10-12T                          65,53 0,98
C1502E00     0,003 H   CAM.CISTERNA 8M3                                                47,20 0,14
C1709G00     0,032 H   ESTENEDORA GRANULAT                                             43,71 1,40
D937321K     1,000 M3  CONGLOMERAT TERRA-CIMENT,130KG/M3 CIMENT CEM II/B-L 

32,5N+TERRA 
x  1,05 31,33 32,90

A%AUX001     1,500 %   DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA                                    0,70 0,01

TOTAL PARTIDA.................................................... 36,18

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

RRIGOLA      ML  RIGOLA DE FORMIGÓ 30X35                                         

Rigola de formigó HM-30/P/10/I+E, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, de
30 cm d'amplària i de 30 a 35 cm d'alçària, acabat remolinat. Criteri d'amidament: m de llargària amida-
da segons les especif icacions de la DT. 

A012N000     0,025 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 0,50
A0140000     0,075 H   MANOBRE                                                         15,95 1,20
B064C26C     0,116 M3  FORMIGÓ HM-30/B/10/I +E                                         86,44 10,03
A%AUX001     1,500 %   DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA                                    1,70 0,03

TOTAL PARTIDA.................................................... 11,76

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS
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SUBCAPITOL E053 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT                                         
TPVC200S     ML  SIC TUB PVC D200MM UNE EN 1401-1 SENYALITZAT                    

Subministrament i col·locació de tub de sanejament de PVC de diàmetre nominal 200mm de paret mas-
sissa, autoportant, amb unió amb junta llaviada i goma, col·locat al fons de la rasa amb el pendent que
assenyali el projecte. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especif icacions
de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues
de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. Aquest criteri inclou les despeses as-
sociades a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada.

A012N000     0,250 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 5,03
A0140000     0,250 H   MANOBRE                                                         15,95 3,99
TPVC200U1401 1,030 ML  TUB PVC D200MM UNE 1401-1                                       9,59 9,88
SENYALSANEJ  1,050 ML  CINTA PLÀSTICA SENYALITZADORA SANEJAMENT                   0,17 0,18

TOTAL PARTIDA.................................................... 19,08

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DINOU EUROS amb VUIT CÈNTIMS

CMF90200     UT  COLZE MASCLE/FEMELLA 90º D200MM UNE EN 1401-1                   
Subministrament i col·locació de colze de 90º de pvc une 1401-1 per a diàmetre nominal 200mm., amb
unió mascle-femella i junta llaviada amb goma elàstica.

A012N000     0,310 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 6,24
A0140000     0,310 H   MANOBRE                                                         15,95 4,94
COLZ90-200   1,000 UT  COLZE MASCLE FEMELLA 90º D-200                                  22,93 22,93

TOTAL PARTIDA.................................................... 34,11

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

ENLL200      UT  MANIGUET UNIÓ FEMELLA/FEMELLA D200MM UNE EN 1401-1              
Subministrament i col·locació de maniguet d'unió de pvc une 1401-1 per a diàmetre nominal 250mm.,
amb unió femella-femella i junta llaviada amb goma elàstica.

A012N000     0,340 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 6,84
A0140000     0,340 H   MANOBRE                                                         15,95 5,42
MANFF-200    1,000 UT  MANIGUET FEMELLA FEMELLA D200 UNE EN 1401-1                 18,95 18,95

TOTAL PARTIDA.................................................... 31,21

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-UN EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS

CONPOU       UT  CONNEXIÓ A POU EXISTENT XARXA SANEJ.                            
Connexió de nova xarxa de sanejament de d.200mm a pou o tub existent de sanejament visitable.  In-
clou la perforació, aplicació de cola i àrid al tub, morter al forat del pou, segellat f inal i totes les despe-
ses auxiliars.

A012N000     1,400 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 28,17
A0140000     1,400 H   MANOBRE                                                         15,95 22,33
ADHESIUPVC   0,030 KG  ADHESIU ESPECIAL PER A PVC                                      30,69 0,92
C20010001    0,390 H   MARTELL TRENCADOR ELÈCTRIC DE 27KG                             15,10 5,89
D070A4D3     0,060 M3  MORTER DE CIMENT PORTLAND I CALÇ                                70,68 4,24

TOTAL PARTIDA.................................................... 61,55

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-UN EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

SUBCAPITOL E054 SEGURETAT I  SALUT LABORAL                                       
PLASS8       UT  PLA DE S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                     

Confecció de Pla de Seguretat i Salut laboral conforme a l'estudi o estudi bàsic de seguretat i salut
laboral del projecte, per a una obra d'urbanització d'alt impacte (en zona urbana consolidada) de PEM<250.000€.
El Pla complirà tota la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals i també tindrà en
compte la senyalització i desviaments viaris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra.

PSS08        1,000 UT  PSS OBRA URB A.I. <250.000€                                     171,13 171,13

TOTAL PARTIDA.................................................... 171,13

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SETANTA-UN EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

IMPLANTSS8   UT  IMPLANTACIÓ S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                
Implantació de la seguretat i salut laboral d'una d'urbanització d'alt impacte (en zona urbana consoli-
dada) de PEM<250.000€. per tal de complir tota la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos
laborals i també tindrà en compte la senyalització i desviaments viaris pels vianants i trànsit rodat afec-
tats per l'obra. Inclou el subministrament de proteccions individuals, col·lectives i equipaments+forma-
ció.

IMPSS08      1,000 UT  IMPLANTACIÓ S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€           302,56 302,56

TOTAL PARTIDA.................................................... 302,56

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS DOS EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL E06 PÇA. CATALUNYA                                                  
SUBCAPITOL E061 ACTUACIONS PRÈVIES                                              
VARIS10      UT  PUBLICITAT OBRA FONS COHESIÓ                                    

Publicitat de l'obra conforme les bases reglamentàries dels Fons Europeus de Cohesió FEDER. Inclou:
- Subministrament i col·locació de cartell de mides reglamentàries i amb inscripcions homologades a
peu d'obra.
- Publicació informativa de l'obra en diari de tirada autonòmica a determinar per l'òrgan intermig de ges-
tió.
- Presa fotogràf ica en format digital del transcurs de l'obra
- Presa de videos de l'execució de l'obra
- Entrega f inal de document fotogràf ic imprès amb l'evolució de l'obra i la inspecció TV f inal de la cla-
veguera (DVD+informe imprès).

VARIS010     1,000 UT  PUBLICITAT OBRA FONS DE COHESIÓ                                 500,00 500,00

TOTAL PARTIDA.................................................... 500,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS EUROS

SUBCAPITOL E062 OBRA CIVIL                                                      
AEMB         UT  ENDERROC D'EMBORNAL EXISTENT DE 70X30X85CM APROX.               

Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans manuals i càrrega so-
bre camió. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segons les especif icacions de
la DT.

A012N000     0,910 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 18,31
A0140000     0,910 H   MANOBRE                                                         15,95 14,51
C2001000     0,910 H   MARTELL TRENCADOR MANUAL                                        3,87 3,52

TOTAL PARTIDA.................................................... 36,34

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

SUBCAPITOL E063 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT                                         
FD5J535E     UT  CAIXA PER EMBORNAL, COL·LOCADA. GERO LLISCAT INTERIORMENT       

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm o similar adient per reixa Delta-80 o equivalent, amb parets de
14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat per fora amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I. Cri-
teri d'amidament: Unitat mesurada segons les especif icacions de la DT. No inclou marc ni reixa.

A012N000     3,850 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 77,46
A0140000     4,130 H   MANOBRE                                                         15,95 65,87
B0111000     0,003 M3  AIGUA                                                           1,15 0,00
B0512401     0,009 T   CIMENT PÒRTLAND+FILL.CALC. CEM II/B-L 32,5R,SACS            107,57 0,97
B064300C     0,099 M3  FORMIGÓ HM-20/P/20/I DOSIF.>200KG/M3                            68,29 6,76
B0F1D2A1     80,000 UT  MAÓ CALAT,29X14X10CM,P/REVESTIR                                 0,27 21,60
D070A4D1     0,150 M3  MORTER MIXT CIMENT PÒRTLAND+FILL.CALC. CEM 

II/B-L,CALÇ,SORRA PED
115,32 17,30

A%AUX001     1,500 %   DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA                                    143,30 2,15

TOTAL PARTIDA.................................................... 192,11

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT NORANTA-DOS EUROS amb ONZE CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

FD5Z7CD4     UT  BASTIMENT I REIXA P/EMBORNAL. DELTA-80 O EQUIV. FOSA DUCT.      

Subministrament i col·locació de bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a embornal,  model FD
Benito Delta80 o equivalent , classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 12-17 dm2 de superfície d'ab-
sorció, col.locat amb morter. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especif icacions de la
DT. 

A012N000     0,350 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 7,04
A0140000     0,350 H   MANOBRE                                                         15,95 5,58
B0704200     0,040 T   MORTER M-4A (4 N/MM2) GRANEL                                    32,88 1,32
BD5Z7CD01    1,000 UT  BASTIMENT I REIXA DELTA-80 O EQUIVALENT                         62,30 62,30
A%AUX001     1,500 %   DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA                                    12,60 0,19

TOTAL PARTIDA.................................................... 76,43

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

SUBCAPITOL E064 SEGURETAT I  SALUT LABORAL                                       
PLASS6       UT  PLA DE S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                     

Confecció de Pla de Seguretat i Salut laboral conforme a l'estudi o estudi bàsic de seguretat i salut
laboral del projecte, per a una obra d'urbanització d'alt impacte (en zona urbana consolidada) de PEM<250.000€.
El Pla complirà tota la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals i també tindrà en
compte la senyalització i desviaments viaris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra.

PSS06        1,000 UT  PSS OBRA URB A.I. <250.000€                                     360,95 360,95

TOTAL PARTIDA.................................................... 360,95

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS SEIXANTA EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

IMPLANTSS6   UT  IMPLANTACIÓ S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                
Implantació de la seguretat i salut laboral d'una d'urbanització d'alt impacte (en zona urbana consoli-
dada) de PEM<250.000€. per tal de complir tota la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos
laborals i també tindrà en compte la senyalització i desviaments viaris pels vianants i trànsit rodat afec-
tats per l'obra. Inclou el subministrament de proteccions individuals, col·lectives i equipaments+forma-
ció.

IMPSS06      1,000 UT  IMPLANTACIÓ S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€           481,26 481,26

TOTAL PARTIDA.................................................... 481,26

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS VUITANTA-UN EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL X06 PJDA. SANT MARTÍ                                                
SUBCAPITOL X061 ACTUACIONS PRÈVIES                                              
VARIS        UT  PUBLICITAT OBRA FONS COHESIÓ                                    

Publicitat de l'obra conforme les bases reglamentàries dels Fons Europeus de Cohesió FEDER. Inclou:
- Subministrament i col·locació de cartell de mides reglamentàries i amb inscripcions homologades a
peu d'obra.
- Publicació informativa de l'obra en diari de tirada autonòmica a determinar per l'òrgan intermig de ges-
tió.
- Presa fotogràf ica en format digital del transcurs de l'obra
- Presa de videos de l'execució de l'obra
- Entrega f inal de document fotogràf ic imprès amb l'evolució de l'obra i la inspecció TV f inal de la cla-
veguera (DVD+informe imprès).

VARIS01      1,000 UT  PUBLICITAT OBRA FONS DE COHESIÓ                                 1.500,00 1.500,00

TOTAL PARTIDA.................................................... 1.500,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL CINC-CENTS EUROS

SUBCAPITOL X062 OBRA CIVIL                                                      
AADOQAM      M2  ARRENCADA DE PAVIMENT D'ADOQUINS AMB MORTER                     

Demolició de paviment de llambordins col.locats sobre terra, de f ins a 2 m d'amplària amb mitjans me-
cànics i càrrega sobre camió. Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les
especif icacions de la DT.

 C1315020    0,423 H   RETROEXCAVADORA MITJANA                                         66,90 28,30

TOTAL PARTIDA.................................................... 28,30

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

TALLDISC     ML  TALL AMB DISC DE PAVIMENT                                       

Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, f ins a una fondària de 20 cm

A012N000     0,055 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 1,11
A0140000     0,060 H   MANOBRE                                                         15,95 0,96
C110A0G0     0,060 H   DIPÒSIT D'AIRE COMPRIMIT DE 180M3/H                             3,28 0,20
C110U070     0,060 H   EQUIP DE MÀQUINA DE SERRA DE DIAMANT PER TALLAR        16,19 0,97
A%AUX001     1,500 %   DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA                                    2,10 0,03

TOTAL PARTIDA.................................................... 3,27

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

AFORM20      M2  ARRENCAMENT DE PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 20CM.                     
Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i f ins a 2 m d'amplària, amb martell trenca-
dor muntat sobre retroexcavadora i càrrega sobre camió.

C1105A00     0,200 H   RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR                   76,39 15,28
C1315020     0,100 H   RETROEXCAVADORA MITJANA                                         66,90 6,69

TOTAL PARTIDA.................................................... 21,97

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

RMAQ         M3  EXCAVACIÓ A MÀQUINA EN RASA FINS A 1,5M. DE FONDÀRIA            

Excavació de rasa de f ins a 1.5 m de fondària i f ins a 2 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 especif icacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixe-
cats abans de començar les obres i els perfils teòrics 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 càr-
rega, 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 co-
municació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació,
si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat
totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

A0140000     1,200 H   MANOBRE                                                         15,95 19,14
C1315010     1,518 h   RETROEXCAVADORA PETITA                                          46,84 71,10
A%AUX001     1,500 %   DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA                                    19,10 0,29

TOTAL PARTIDA.................................................... 90,53

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

SORRA        M3  SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE SORRA A RASA                        

Subministrament de terra seleccionada d'aportació.Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons
les especif icacions de la DT.Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris se-
güents:- Excavacions en terreny fluix: 15% - Excavacions en terreny compacte: 20% - Excavacions
en terreny de trànsit: 25% - Excavacions en roca: 25%.  Inclou el rebliment i piconatge de rasa d'am-
plària més de 1,5 i f ins a 2 m, amb material seleccionat, en tongades de gruix més de 25 i f ins a 50
cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM.

B03D1000     1,002 M3  TERRA SELEC.                                                    10,82 10,84
C1315020     0,170 H   RETROEXCAVADORA MITJANA                                         66,90 11,37
C1335080     0,222 H   CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT,8-10T                            55,89 12,41

TOTAL PARTIDA.................................................... 34,62

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

ABOCADOR     M3  CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT ABOCADOR                             

Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre
de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 10 km, amb camió de 7 t, carregat amb mitjans
manuals.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 prèviament 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%. Inclou Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb una densitat des de 1,10
fins a 1,45 t/m3.

A0140000     0,531 H   MANOBRE                                                         15,95 8,47
C1501700     0,810 H   CAMIÓ TRANSPORT 7T                                              35,79 28,99
B2RA2620     1,000 M3  DISPOSIC.MONODIPÒSIT,AMB BÀSCULA DE 

RUNA,DENS.=0,95-1,35T/M3    
10,17 10,17

A%AUX001     1,500 %   DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA                                    8,50 0,13

TOTAL PARTIDA.................................................... 47,76

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-SET EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

GRAVACIM     M3  GRAVA-CIMENT PER A FARCIMENT I ESTESA                           

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i f ins a 2 m, amb material adequat, en tongades
de gruix més de 25 i f ins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95
% PM. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especif icacions de la DT. La partida d'obra
inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reci-
clatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

C1315020     0,859 H   RETROEXCAVADORA MITJANA                                         66,90 57,47
C1335080     1,104 H   CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT,8-10T                            55,89 61,70
B03D5000     1,008 M3  TERRA ADEQUADA                                                  6,41 6,46

TOTAL PARTIDA.................................................... 125,63

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-CINC EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

SUBB         M3  SUBBASE. ESTESA I COMPACTACIÓ                                   

Subbase de terra-ciment elaborada a l'obra en planta, amb terra seleccionada i ciment pòrtland amb
filler calcari CEM II/B-L 32,5 N, col.locada amb estenedora i piconatge del material al 95% del PM. Cri-
teri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especif icacions de la DT. No s'inclouen en aquest
criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables.No és d'abonament en aquesta unitat
d'obra el reg de cura. No és d'abonament en aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'a-
fegeixi per a donar obertura al trànsit. L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'as-
sentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.

A012N000     0,020 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 0,40
A0140000     0,020 H   MANOBRE                                                         15,95 0,32
B0111000     0,025 M3  AIGUA                                                           1,15 0,03
C13350A0     0,015 H   CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT,10-12T                          65,53 0,98
C1502E00     0,003 H   CAM.CISTERNA 8M3                                                47,20 0,14
C1709G00     0,032 H   ESTENEDORA GRANULAT                                             43,71 1,40
D937321K     1,000 M3  CONGLOMERAT TERRA-CIMENT,130KG/M3 CIMENT CEM II/B-L 

32,5N+TERRA 
x  1,05 31,33 32,90

A%AUX001     1,500 %   DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA                                    0,70 0,01

TOTAL PARTIDA.................................................... 36,18

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

RFORM20      M2  REPOSICIÓ DE SOLERA DE FORMIGÓ DE 20CM.                         
Reposició de base per a calçada, de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

A012N000     0,420 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 8,45
A0140000     0,400 H   MANOBRE                                                         15,95 6,38
B0641050     0,210 m3  FORMIGÓ HM-20/B/20/I,>=200KG/M3 CIMENT                          x  1,05 73,14 16,13
C2005000     0,030 h   REGLE VIBRATORI                                                 5,32 0,16
A%AUX001     1,500 %   DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA                                    14,80 0,22

TOTAL PARTIDA.................................................... 31,34

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

RADOQAM      M2  REPOSICIÓ DE PAV. DE LLAMBORDINS AMB MORTER                     

Reposició de Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, col·locats amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment.

A012N000     1,200 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 24,14
A0140000     0,399 H   MANOBRE                                                         15,95 6,36
B0111000     0,010 M3  AIGUA                                                           1,15 0,01
B0512401     0,003 T   CIMENT PÒRTLAND+FILL.CALC. CEM II/B-L 32,5R,SACS            x  1,02 107,57 0,33
D0701641     0,048 M3  MORTER CIMENT PÒRTLAND+FILL.CALC. CEM II/B-L,SORRA 

PEDRA GRANIT.
x  1,05 82,05 4,14

A%AUX001     1,500 %   DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA                                    30,50 0,46

TOTAL PARTIDA.................................................... 35,44

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-CINC EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

IMPREV01     PA  IMPREVISTOS A JUSTIFICAR EN OBRA CIVIL D'URB. ALT IMPACTE       
Imprevistos a justif icar en concepte de modificació de serveis no detectats anticipadament al tractar-se
d'una obra d'urbanització en zona antiga urbana consolidada. Inclou modificacions extres de xarxa
de sanejament, tubs de gas, aigua, fontaneria, telecomunicacions i/o electricitat. Per certif icar aquest
import caldrà aportar fotografia de l'imprevist i quadre descomposat de l'actuació realitzada.

IMPREV001    1,000 UT  IMPREVIST EN OBRA D'URBANITZACIÓ EN ZONA URBANA 
CONSOLIDADA     

3.037,89 3.037,89

TOTAL PARTIDA.................................................... 3.037,89

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

SUBCAPITOL X063 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT                                         
TPVC400S     ML  SIC TUB PVC D400MM UNE EN 1401-1 SENYALITZAT                    

Subministrament i col·locació de tub de sanejament de PVC de diàmetre nominal 400mm de paret mas-
sissa, autoportant, amb unió amb junta llaviada i goma, col·locat al fons de la rasa amb el pendent que
assenyali el projecte. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especif icacions
de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues
de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. Aquest criteri inclou les despeses as-
sociades a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada.

A012N000     0,420 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 8,45
A0140000     0,840 H   MANOBRE                                                         15,95 13,40
TPVC400U1401 1,030 ML  TUB PVC D400MM UNE 1401-1                                       37,96 39,10
SENYALSANEJ  1,050 ML  CINTA PLÀSTICA SENYALITZADORA SANEJAMENT                   0,17 0,18
C1503500     0,250 H   CAMIÓ GRUA 5T                                                   53,65 13,41

TOTAL PARTIDA.................................................... 74,54

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

CMF45400     UT  COLZE MASCLE/FEMELLA 45º D-400MM                                
Subministrament i col·locació de colze de 45º de pvc une 1401-1 per a diàmetre nominal 400mm., amb
unió mascle-femella i junta llaviada amb goma elàstica.

A012N000     0,310 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 6,24
A0140000     0,310 H   MANOBRE                                                         15,95 4,94
COLZ45-400   1,000 UT  COLZE MASCLE FEMELLA 45º D-400                                  243,08 243,08

TOTAL PARTIDA.................................................... 254,26

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

CONPOU       UT  CONNEXIÓ A POU EXISTENT XARXA SANEJ.                            
Connexió de nova xarxa de sanejament de d.200mm a pou o tub existent de sanejament visitable.  In-
clou la perforació, aplicació de cola i àrid al tub, morter al forat del pou, segellat f inal i totes les despe-
ses auxiliars.

A012N000     1,400 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 28,17
A0140000     1,400 H   MANOBRE                                                         15,95 22,33
ADHESIUPVC   0,030 KG  ADHESIU ESPECIAL PER A PVC                                      30,69 0,92
C20010001    0,390 H   MARTELL TRENCADOR ELÈCTRIC DE 27KG                             15,10 5,89
D070A4D3     0,060 M3  MORTER DE CIMENT PORTLAND I CALÇ                                70,68 4,24

TOTAL PARTIDA.................................................... 61,55

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-UN EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

CLICK400160  UT  ESCOMESA INGERT CLICK D160MM PER TUB PVC400                     
Subministrament i col·locació d'escomesa sistema ingert clic , marca tuyper o equivalent, amb pvc une
1401-1 de diàmetre 160mm per acoplar-se a tub de de pvc de diàmetre 400mm. Inclou la formació del
forat al tub, la connexió al tub preexistent d'escomesa i el segellat del conjunt.

A012N000     1,400 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 28,17
A0140000     1,400 H   MANOBRE                                                         15,95 22,33
ESCLIP160-400 1,000 UT  ESCOMESA INGERT CLICK D160 PER TUB PVC400                   64,09 64,09

TOTAL PARTIDA.................................................... 114,59

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT CATORZE EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

ENLL400      UT  MANIGUET UNIÓ FEMELLA/FEMELLA COLZE 45º D-400MM                 
Subministrament i col·locació de maniguet d'unió femella/femella per a colze 45º de diàmetre 400mm
de pvc une 1401-1 sobre canonada del mateix tipus.

A012N000     0,360 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 7,24
A0140000     0,360 H   MANOBRE                                                         15,95 5,74
MANIG400     1,000 UT  MANIGUET D'UNIÓ COLZE 45º D.400MM                               134,89 134,89

TOTAL PARTIDA.................................................... 147,87

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA-SET EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

PRV2.5       UT  POU D=100CM,H=2,8M,SOLERA+LLAMB.HM-20P/20/I,MAÓ CALAT 14CM,ARREB
Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2,8 m de fondària, amb solera amb llambordins sobre
llit de formigó HM-20P/20/I, paret de maó calat de gruix 30 cm o anells prefabricats de formigó tipus
ICA o equivalents, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4  i graons de polietilè taron-
ges de 200x200x200 mm. No inclou excavació marc ni tapa.

FDB37460     1,000 u   SOLERA LLAMB.SOB/LLIT FORM. HM-20/P/20/I G=15,PLANTA 
1,2X1,2M   

50,43 50,43

FDD1A529     2,800 m   PARET POU CIRC.D=100CM,G=14CM,MAÓ 
CALAT,ARREBOS.+LLISC.INT.1:0,5

223,81 626,67

FDDZ51D9     10,000 u   GRAÓ P/POU REG.FERRO COLAT 
NOD.200X200X200MM,1,7KG,COL.1:0,5:4  

14,88 148,80

TOTAL PARTIDA.................................................... 825,90

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT-CENTS VINT-I-CINC EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

FDDZ6DD4     UT  BASTIMENT CIRC.,FOS.DÚCTIL,P/POU REG.+TAPA ABATIB+TANCAPAS D=600
Subministrament i col·locació de bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible
i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb
morter

A012N000     0,410 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 8,25
A0140000     0,410 H   MANOBRE                                                         15,95 6,54
B0704200     0,034 T   MORTER M-4A (4 N/MM2) GRANEL                                    32,88 1,12
BDDZ6DD0     1,000 UT  BASTIMENT CIRC.,+TAPA,FOS.DÚCTIL P/POU 

REG.,ABATIB+TANCA,PAS D=6
129,72 129,72

A%AUX001     1,500 %   DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA                                    14,80 0,22

TOTAL PARTIDA.................................................... 145,85

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA-CINC EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

SUBCAPITOL X064 SEGURETAT I  SALUT LABORAL                                       
PLASS        UT  PLA DE S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                     

Confecció de Pla de Seguretat i Salut laboral conforme a l'estudi o estudi bàsic de seguretat i salut
laboral del projecte, per a una obra d'urbanització d'alt impacte (en zona urbana consolidada) de PEM<250.000€.
El Pla complirà tota la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals i també tindrà en
compte la senyalització i desviaments viaris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra.

PSS01        1,000 UT  PSS OBRA URB A.I. <250.000€                                     394,25 394,25

TOTAL PARTIDA.................................................... 394,25

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

IMPLANTSS    UT  IMPLANTACIÓ S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                
Implantació de la seguretat i salut laboral d'una d'urbanització d'alt impacte (en zona urbana consoli-
dada) de PEM<250.000€. per tal de complir tota la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos
laborals i també tindrà en compte la senyalització i desviaments viaris pels vianants i trànsit rodat afec-
tats per l'obra. Inclou el subministrament de proteccions individuals, col·lectives i equipaments+forma-
ció.

IMPSS01      1,000 UT  IMPLANTACIÓ S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€           525,67 525,67

TOTAL PARTIDA.................................................... 525,67

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS VINT-I-CINC EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

SUBCAPITOL X065 CONTROL DE QUALITAT                                             
CDQURB       UT  CDQ OBRA URB. PEM<250.000€                                      

Despesa derivada del control de qualitat d'una obra d'urbanització de sanejament amb un PEM >250.000€.
Inclou inspecció TV abans de terraplenar rasa i un altra cop terraplenat i pavimentat. Inclou assajos
bàsics dels materials de replè compactats.

CDQURB01     1,000 UT  CDQ OBRA URB PEM<250.000€                                       835,94 835,94

TOTAL PARTIDA.................................................... 835,94

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT-CENTS TRENTA-CINC EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL X07 RBLA. XAVIER CUGAT                                              
SUBCAPITOL X071 ACTUACIONS PRÈVIES                                              
VARIS        UT  PUBLICITAT OBRA FONS COHESIÓ                                    

Publicitat de l'obra conforme les bases reglamentàries dels Fons Europeus de Cohesió FEDER. Inclou:
- Subministrament i col·locació de cartell de mides reglamentàries i amb inscripcions homologades a
peu d'obra.
- Publicació informativa de l'obra en diari de tirada autonòmica a determinar per l'òrgan intermig de ges-
tió.
- Presa fotogràf ica en format digital del transcurs de l'obra
- Presa de videos de l'execució de l'obra
- Entrega f inal de document fotogràf ic imprès amb l'evolució de l'obra i la inspecció TV f inal de la cla-
veguera (DVD+informe imprès).

VARIS01      1,000 UT  PUBLICITAT OBRA FONS DE COHESIÓ                                 1.500,00 1.500,00

TOTAL PARTIDA.................................................... 1.500,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL CINC-CENTS EUROS

SUBCAPITOL X072 OBRA CIVIL                                                      
AEMB         UT  ENDERROC D'EMBORNAL EXISTENT DE 70X30X85CM APROX.               

Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans manuals i càrrega so-
bre camió. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segons les especif icacions de
la DT.

A012N000     0,910 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 18,31
A0140000     0,910 H   MANOBRE                                                         15,95 14,51
C2001000     0,910 H   MARTELL TRENCADOR MANUAL                                        3,87 3,52

TOTAL PARTIDA.................................................... 36,34

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

TALLDISC     ML  TALL AMB DISC DE PAVIMENT                                       

Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, f ins a una fondària de 20 cm

A012N000     0,055 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 1,11
A0140000     0,060 H   MANOBRE                                                         15,95 0,96
C110A0G0     0,060 H   DIPÒSIT D'AIRE COMPRIMIT DE 180M3/H                             3,28 0,20
C110U070     0,060 H   EQUIP DE MÀQUINA DE SERRA DE DIAMANT PER TALLAR        16,19 0,97
A%AUX001     1,500 %   DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA                                    2,10 0,03

TOTAL PARTIDA.................................................... 3,27

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

AASFALT      M2  ENDERROC PAVIMENT ASFÀLTIC AMB MITJANS MECÀNICS                 

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i f ins a 2 m d'amplària amb re-
troexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. Criteri d'amidament: m2 de paviment re-
alment enderrocat, segons les especif icacions de la DT.

C1105A00     0,084 H   RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR                   76,39 6,42
C1315020     0,017 H   RETROEXCAVADORA MITJANA                                         66,90 1,14

TOTAL PARTIDA.................................................... 7,56

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

AP3030       M2  ENDERROC PAVIMENT PANOT 30X30 AMB MITJANS MECÀNICS              

Demolició de paviment de panots col.locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i f ins a 2 m d'am-
plària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. Criteri d'amidament: m2 de
paviment realment enderrocat, segons les especif icacions de la DT.

C1105A00     0,110 H   RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR                   76,39 8,40
C1315020     0,034 H   RETROEXCAVADORA MITJANA                                         66,90 2,27

TOTAL PARTIDA.................................................... 10,67

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

RMAQ         M3  EXCAVACIÓ A MÀQUINA EN RASA FINS A 1,5M. DE FONDÀRIA            

Excavació de rasa de f ins a 1.5 m de fondària i f ins a 2 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 especif icacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixe-
cats abans de començar les obres i els perfils teòrics 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 càr-
rega, 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 co-
municació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació,
si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat
totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

A0140000     1,200 H   MANOBRE                                                         15,95 19,14
C1315010     1,518 h   RETROEXCAVADORA PETITA                                          46,84 71,10
A%AUX001     1,500 %   DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA                                    19,10 0,29

TOTAL PARTIDA.................................................... 90,53

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

RMA          ME  EXCAVACIÓ MANUAL EN RASA FINS A 1,5M. DE FONDÀRIA               
Excavació de rasa de f ins a 1.5 m de fondària i f ins a 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb mitjans
manuals i càrrega mecànica del material excavat. Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons
les especif icacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixe-
cats abans de començar les obres i els perfils teòrics 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 càr-
rega, 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 co-
municació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació,
si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat
totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

A012N000     3,105 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 62,47
A0140000     3,501 H   MANOBRE                                                         15,95 55,84

TOTAL PARTIDA.................................................... 118,31

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT DIVUIT EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
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ABOCADOR     M3  CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT ABOCADOR                             

Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre
de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 10 km, amb camió de 7 t, carregat amb mitjans
manuals.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 prèviament 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%. Inclou Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb una densitat des de 1,10
fins a 1,45 t/m3.

A0140000     0,531 H   MANOBRE                                                         15,95 8,47
C1501700     0,810 H   CAMIÓ TRANSPORT 7T                                              35,79 28,99
B2RA2620     1,000 M3  DISPOSIC.MONODIPÒSIT,AMB BÀSCULA DE 

RUNA,DENS.=0,95-1,35T/M3    
10,17 10,17

A%AUX001     1,500 %   DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA                                    8,50 0,13

TOTAL PARTIDA.................................................... 47,76

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

SORRA        M3  SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE SORRA A RASA                        

Subministrament de terra seleccionada d'aportació.Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons
les especif icacions de la DT.Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris se-
güents:- Excavacions en terreny fluix: 15% - Excavacions en terreny compacte: 20% - Excavacions
en terreny de trànsit: 25% - Excavacions en roca: 25%.  Inclou el rebliment i piconatge de rasa d'am-
plària més de 1,5 i f ins a 2 m, amb material seleccionat, en tongades de gruix més de 25 i f ins a 50
cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM.

B03D1000     1,002 M3  TERRA SELEC.                                                    10,82 10,84
C1315020     0,170 H   RETROEXCAVADORA MITJANA                                         66,90 11,37
C1335080     0,222 H   CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT,8-10T                            55,89 12,41

TOTAL PARTIDA.................................................... 34,62

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

GRAVACIM     M3  GRAVA-CIMENT PER A FARCIMENT I ESTESA                           

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i f ins a 2 m, amb material adequat, en tongades
de gruix més de 25 i f ins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95
% PM. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especif icacions de la DT. La partida d'obra
inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reci-
clatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

C1315020     0,859 H   RETROEXCAVADORA MITJANA                                         66,90 57,47
C1335080     1,104 H   CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT,8-10T                            55,89 61,70
B03D5000     1,008 M3  TERRA ADEQUADA                                                  6,41 6,46

TOTAL PARTIDA.................................................... 125,63

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-CINC EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
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MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
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SUBB         M3  SUBBASE. ESTESA I COMPACTACIÓ                                   

Subbase de terra-ciment elaborada a l'obra en planta, amb terra seleccionada i ciment pòrtland amb
filler calcari CEM II/B-L 32,5 N, col.locada amb estenedora i piconatge del material al 95% del PM. Cri-
teri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especif icacions de la DT. No s'inclouen en aquest
criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables.No és d'abonament en aquesta unitat
d'obra el reg de cura. No és d'abonament en aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'a-
fegeixi per a donar obertura al trànsit. L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'as-
sentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.

A012N000     0,020 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 0,40
A0140000     0,020 H   MANOBRE                                                         15,95 0,32
B0111000     0,025 M3  AIGUA                                                           1,15 0,03
C13350A0     0,015 H   CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT,10-12T                          65,53 0,98
C1502E00     0,003 H   CAM.CISTERNA 8M3                                                47,20 0,14
C1709G00     0,032 H   ESTENEDORA GRANULAT                                             43,71 1,40
D937321K     1,000 M3  CONGLOMERAT TERRA-CIMENT,130KG/M3 CIMENT CEM II/B-L 

32,5N+TERRA 
x  1,05 31,33 32,90

A%AUX001     1,500 %   DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA                                    0,70 0,01

TOTAL PARTIDA.................................................... 36,18

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

RASFALT      M2  REPOSICIÓ D'AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT                        

Reposició de paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa D-12 amb granulat gra-
nític i betum asfàltic de penetració, de 10 cm de gruix, estesa i compactada manualment al 98 % de
l'assaig marshall. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especif icacions de la DT.

A012N000     0,294 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 5,92
A0140000     0,588 H   MANOBRE                                                         15,95 9,38
A0150000     0,294 H   MANOBRE ESPECIALISTA                                            16,86 4,96
B0551120     1,050 KG  EMUL.BITUM.ANIÒNICA EAR-1                                       0,38 0,40
B9H12110     0,189 T   MESCLA BITUM.CONT.CALENT D-12,GRANULAT 

GRANÍTIC,BETUM ASF.      
59,63 11,27

C133A030     0,294 H   PICÓ VIBRANT,DÚPLEX,1300 KG                                     13,46 3,96
A%AUX001     1,500 %   DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA                                    20,30 0,30

TOTAL PARTIDA.................................................... 36,19

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

RP3030       M2  REPOSICIÓ PANOTS DE 30X30                                       

Paviment de panot per a vorera de palet de riera de 30x30x4cm, classe 1a, preu superior, sobre su-
port de 3 cm de sorra, col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formi-
gonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland. Criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord
amb les especif icacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a Obertures interiors,
d'acord amb els criteris següents: - Obertures d'1,5 m2 , com a màxim: No es dedueixen - Obertures
de mes d'1,5 m2: Es dedueixen al 100% Aquests criteris inclouen l'acabament específ ic dels acords
a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la uni-
tat.

A012N000     0,480 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 9,66
A0140000     0,360 H   MANOBRE                                                         15,95 5,74
B0111000     0,001 M3  AIGUA                                                           1,15 0,00
B0312500     0,045 T   SORRA PEDRA GRANIT. 0-3,5 MM                                    21,93 0,99
B0512401     0,003 T   CIMENT PÒRTLAND+FILL.CALC. CEM II/B-L 32,5R,SACS            107,57 0,32
B9E151001    1,020 UT  PANOT DE PALET DE RIERA 30X30X4CM 1A QUALITAT              10,51 10,72
D070A4D1     0,032 M3  MORTER MIXT CIMENT PÒRTLAND+FILL.CALC. CEM 

II/B-L,CALÇ,SORRA PED
115,32 3,69

A%AUX001     1,500 %   DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA                                    15,40 0,23

TOTAL PARTIDA.................................................... 31,35

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-UN EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

IMPREV02     PA  IMPREVISTOS A JUSTIFICAR EN OBRA CIVIL D'URB. ALT IMPACTE       
Imprevistos a justif icar en concepte de modificació de serveis no detectats anticipadament al tractar-se
d'una obra d'urbanització en zona antiga urbana consolidada. Inclou modificacions extres de xarxa
de sanejament, tubs de gas, aigua, fontaneria, telecomunicacions i/o electricitat. Per certif icar aquest
import caldrà aportar fotografia de l'imprevist i quadre descomposat de l'actuació realitzada.

IMPREV002    1,000 UT  IMPREVIST EN OBRA D'URBANITZACIÓ EN ZONA URBANA 
CONSOLIDADA     

2.764,28 2.764,28

TOTAL PARTIDA.................................................... 2.764,28

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL SET-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

SUBCAPITOL X073 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT                                         
TPVC160S     ML  SIC TUB PVC D160MM UNE EN 1401-1 SENYALITZAT                    

Subministrament i col·locació de tub de sanejament de PVC de diàmetre nominal 160mm de paret mas-
sissa, autoportant, amb unió amb junta llaviada i goma, col·locat al fons de la rasa amb el pendent que
assenyali el projecte. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especif icacions
de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues
de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. Aquest criteri inclou les despeses as-
sociades a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada.

A012N000     0,250 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 5,03
A0140000     0,250 H   MANOBRE                                                         15,95 3,99
TPVC160U1401 1,030 ML  TUB PVC D160MM UNE 1401-1                                       6,27 6,46
SENYALSANEJ  1,050 ML  CINTA PLÀSTICA SENYALITZADORA SANEJAMENT                   0,17 0,18

TOTAL PARTIDA.................................................... 15,66

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

TPVC250S     ML  SIC TUB PVC D250MM UNE EN 1401-1 SENYALITZAT                    
Subministrament i col·locació de tub de sanejament de PVC de diàmetre nominal 250mm de paret mas-
sissa, autoportant, amb unió amb junta llaviada i goma, col·locat al fons de la rasa amb el pendent que
assenyali el projecte. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especif icacions
de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues
de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. Aquest criteri inclou les despeses as-
sociades a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada.

A012N000     0,310 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 6,24
A0140000     0,310 H   MANOBRE                                                         15,95 4,94
TPVC250U1401 1,030 ML  TUB PVC D250MM UNE 1401-1                                       15,16 15,61
SENYALSANEJ  1,050 ML  CINTA PLÀSTICA SENYALITZADORA SANEJAMENT                   0,17 0,18

TOTAL PARTIDA.................................................... 26,97

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS

TPVC315S     ML  SIC TUB PVC D315MM UNE EN 1401-1 SENYALITZAT                    
Subministrament i col·locació de tub de sanejament de PVC de diàmetre nominal 315mm de paret mas-
sissa, autoportant, amb unió amb junta llaviada i goma, col·locat al fons de la rasa amb el pendent que
assenyali el projecte. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especif icacions
de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues
de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. Aquest criteri inclou les despeses as-
sociades a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada.

A012N000     0,250 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 5,03
A0140000     0,250 H   MANOBRE                                                         15,95 3,99
TPVC315U1401 1,030 ML  TUB PVC D315MM UNE 1401-1                                       23,58 24,29
SENYALSANEJ  1,050 ML  CINTA PLÀSTICA SENYALITZADORA SANEJAMENT                   0,17 0,18

TOTAL PARTIDA.................................................... 33,49

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-TRES EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS
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TPVC400S     ML  SIC TUB PVC D400MM UNE EN 1401-1 SENYALITZAT                    
Subministrament i col·locació de tub de sanejament de PVC de diàmetre nominal 400mm de paret mas-
sissa, autoportant, amb unió amb junta llaviada i goma, col·locat al fons de la rasa amb el pendent que
assenyali el projecte. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especif icacions
de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues
de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. Aquest criteri inclou les despeses as-
sociades a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada.

A012N000     0,420 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 8,45
A0140000     0,840 H   MANOBRE                                                         15,95 13,40
TPVC400U1401 1,030 ML  TUB PVC D400MM UNE 1401-1                                       37,96 39,10
SENYALSANEJ  1,050 ML  CINTA PLÀSTICA SENYALITZADORA SANEJAMENT                   0,17 0,18
C1503500     0,250 H   CAMIÓ GRUA 5T                                                   53,65 13,41

TOTAL PARTIDA.................................................... 74,54

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

CLICK250160  UT  ESCOMESA INGERT CLICK D160MM PER TUB PVC250                     
Subministrament i col·locació d'escomesa sistema ingert clic, marca tuyper o equivalent, amb pvc une
1401-1 de diàmetre 160mm per acoplar-se a tub de de pvc de diàmetre 315mm. Inclou la formació del
forat al tub, la connexió al tub preexistent d'escomesa i el segellat del conjunt.

A012N000     1,120 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 22,53
A0140000     1,120 H   MANOBRE                                                         15,95 17,86
ESCLIP160-250 1,000 UT  ESCOMESA INGERT CLICK D160 PER TUB PVC250                   39,82 39,82

TOTAL PARTIDA.................................................... 80,21

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS

CLICK315160  UT  ESCOMESA INGERT CLICK D160MM PER TUB PVC315                     
Subministrament i col·locació d'escomesa sistema ingert clic, marca tuyper o equivalent, amb pvc une
1401-1 de diàmetre 160mm per acoplar-se a tub de de pvc de diàmetre 315mm. Inclou la formació del
forat al tub, la connexió al tub preexistent d'escomesa i el segellat del conjunt.

A012N000     1,190 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 23,94
A0140000     1,190 H   MANOBRE                                                         15,95 18,98
ESCLIP160-315 1,000 UT  ESCOMESA INGERT CLICK D160 PER TUB PVC315                   49,22 49,22

TOTAL PARTIDA.................................................... 92,14

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-DOS EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

CLICK400160  UT  ESCOMESA INGERT CLICK D160MM PER TUB PVC400                     
Subministrament i col·locació d'escomesa sistema ingert clic , marca tuyper o equivalent, amb pvc une
1401-1 de diàmetre 160mm per acoplar-se a tub de de pvc de diàmetre 400mm. Inclou la formació del
forat al tub, la connexió al tub preexistent d'escomesa i el segellat del conjunt.

A012N000     1,400 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 28,17
A0140000     1,400 H   MANOBRE                                                         15,95 22,33
ESCLIP160-400 1,000 UT  ESCOMESA INGERT CLICK D160 PER TUB PVC400                   64,09 64,09

TOTAL PARTIDA.................................................... 114,59

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT CATORZE EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
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FD5J535E     UT  CAIXA PER EMBORNAL, COL·LOCADA. GERO LLISCAT INTERIORMENT       

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm o similar adient per reixa Delta-80 o equivalent, amb parets de
14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat per fora amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I. Cri-
teri d'amidament: Unitat mesurada segons les especif icacions de la DT. No inclou marc ni reixa.

A012N000     3,850 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 77,46
A0140000     4,130 H   MANOBRE                                                         15,95 65,87
B0111000     0,003 M3  AIGUA                                                           1,15 0,00
B0512401     0,009 T   CIMENT PÒRTLAND+FILL.CALC. CEM II/B-L 32,5R,SACS            107,57 0,97
B064300C     0,099 M3  FORMIGÓ HM-20/P/20/I DOSIF.>200KG/M3                            68,29 6,76
B0F1D2A1     80,000 UT  MAÓ CALAT,29X14X10CM,P/REVESTIR                                 0,27 21,60
D070A4D1     0,150 M3  MORTER MIXT CIMENT PÒRTLAND+FILL.CALC. CEM 

II/B-L,CALÇ,SORRA PED
115,32 17,30

A%AUX001     1,500 %   DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA                                    143,30 2,15

TOTAL PARTIDA.................................................... 192,11

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT NORANTA-DOS EUROS amb ONZE CÈNTIMS

FD5Z7CD4     UT  BASTIMENT I REIXA P/EMBORNAL. DELTA-80 O EQUIV. FOSA DUCT.      

Subministrament i col·locació de bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a embornal,  model FD
Benito Delta80 o equivalent , classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 12-17 dm2 de superfície d'ab-
sorció, col.locat amb morter. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especif icacions de la
DT. 

A012N000     0,350 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 7,04
A0140000     0,350 H   MANOBRE                                                         15,95 5,58
B0704200     0,040 T   MORTER M-4A (4 N/MM2) GRANEL                                    32,88 1,32
BD5Z7CD01    1,000 UT  BASTIMENT I REIXA DELTA-80 O EQUIVALENT                         62,30 62,30
A%AUX001     1,500 %   DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA                                    12,60 0,19

TOTAL PARTIDA.................................................... 76,43

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

ENLL400      UT  MANIGUET UNIÓ FEMELLA/FEMELLA COLZE 45º D-400MM                 
Subministrament i col·locació de maniguet d'unió femella/femella per a colze 45º de diàmetre 400mm
de pvc une 1401-1 sobre canonada del mateix tipus.

A012N000     0,360 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 7,24
A0140000     0,360 H   MANOBRE                                                         15,95 5,74
MANIG400     1,000 UT  MANIGUET D'UNIÓ COLZE 45º D.400MM                               134,89 134,89

TOTAL PARTIDA.................................................... 147,87

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA-SET EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

PRV2.5       UT  POU D=100CM,H=2,8M,SOLERA+LLAMB.HM-20P/20/I,MAÓ CALAT 14CM,ARREB
Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2,8 m de fondària, amb solera amb llambordins sobre
llit de formigó HM-20P/20/I, paret de maó calat de gruix 30 cm o anells prefabricats de formigó tipus
ICA o equivalents, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4  i graons de polietilè taron-
ges de 200x200x200 mm. No inclou excavació marc ni tapa.

FDB37460     1,000 u   SOLERA LLAMB.SOB/LLIT FORM. HM-20/P/20/I G=15,PLANTA 
1,2X1,2M   

50,43 50,43

FDD1A529     2,800 m   PARET POU CIRC.D=100CM,G=14CM,MAÓ 
CALAT,ARREBOS.+LLISC.INT.1:0,5

223,81 626,67

FDDZ51D9     10,000 u   GRAÓ P/POU REG.FERRO COLAT 
NOD.200X200X200MM,1,7KG,COL.1:0,5:4  

14,88 148,80

TOTAL PARTIDA.................................................... 825,90

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT-CENTS VINT-I-CINC EUROS amb NORANTA CÈNTIMS
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FDDZ6DD4     UT  BASTIMENT CIRC.,FOS.DÚCTIL,P/POU REG.+TAPA ABATIB+TANCAPAS D=600
Subministrament i col·locació de bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible
i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb
morter

A012N000     0,410 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 8,25
A0140000     0,410 H   MANOBRE                                                         15,95 6,54
B0704200     0,034 T   MORTER M-4A (4 N/MM2) GRANEL                                    32,88 1,12
BDDZ6DD0     1,000 UT  BASTIMENT CIRC.,+TAPA,FOS.DÚCTIL P/POU 

REG.,ABATIB+TANCA,PAS D=6
129,72 129,72

A%AUX001     1,500 %   DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA                                    14,80 0,22

TOTAL PARTIDA.................................................... 145,85

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA-CINC EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

SUBCAPITOL X074 SEGURETAT I  SALUT LABORAL                                       
PLASS02      UT  PLA DE S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                     

Confecció de Pla de Seguretat i Salut laboral conforme a l'estudi o estudi bàsic de seguretat i salut
laboral del projecte, per a una obra d'urbanització d'alt impacte (en zona urbana consolidada) de PEM<250.000€.
El Pla complirà tota la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals i també tindrà en
compte la senyalització i desviaments viaris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra.

PSS02        1,000 UT  PSS OBRA URB A.I. <250.000€                                     962,06 962,06

TOTAL PARTIDA.................................................... 962,06

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

IMPLANTSS02  UT  IMPLANTACIÓ S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                
Implantació de la seguretat i salut laboral d'una d'urbanització d'alt impacte (en zona urbana consoli-
dada) de PEM<250.000€. per tal de complir tota la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos
laborals i també tindrà en compte la senyalització i desviaments viaris pels vianants i trànsit rodat afec-
tats per l'obra. Inclou el subministrament de proteccions individuals, col·lectives i equipaments+forma-
ció.

IMPSS02      1,000 UT  IMPLANTACIÓ S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€           1.282,75 1.282,75

TOTAL PARTIDA.................................................... 1.282,75

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

SUBCAPITOL X075 CONTROL DE QUALITAT                                             
CDQURB2      UT  CDQ OBRA URB. PEM<250.000€                                      

Despesa derivada del control de qualitat d'una obra d'urbanització de sanejament amb un PEM >250.000€.
Inclou inspecció TV abans de terraplenar rasa i un altra cop terraplenat i pavimentat. Inclou assajos
bàsics dels materials de replè compactats.

CDQURB02     1,000 UT  CDQ OBRA URB PEM<250.000€                                       1.714,54 1.714,54

TOTAL PARTIDA.................................................... 1.714,54

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL SET-CENTS CATORZE EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
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CAPITOL E07 C/ SANTA EUGÈNIA                                                
SUBCAPITOL E071 ACTUACIONS PRÈVIES                                              
VARIS9       UT  PUBLICITAT OBRA FONS COHESIÓ                                    

Publicitat de l'obra conforme les bases reglamentàries dels Fons Europeus de Cohesió FEDER. Inclou:
- Subministrament i col·locació de cartell de mides reglamentàries i amb inscripcions homologades a
peu d'obra.
- Publicació informativa de l'obra en diari de tirada autonòmica a determinar per l'òrgan intermig de ges-
tió.
- Presa fotogràf ica en format digital del transcurs de l'obra
- Presa de videos de l'execució de l'obra
- Entrega f inal de document fotogràf ic imprès amb l'evolució de l'obra i la inspecció TV f inal de la cla-
veguera (DVD+informe imprès).

VARIS09      1,000 UT  PUBLICITAT OBRA FONS DE COHESIÓ                                 250,00 250,00

TOTAL PARTIDA.................................................... 250,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS CINQUANTA EUROS

SUBCAPITOL E072 OBRA CIVIL                                                      
AP3030       M2  ENDERROC PAVIMENT PANOT 30X30 AMB MITJANS MECÀNICS              

Demolició de paviment de panots col.locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i f ins a 2 m d'am-
plària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. Criteri d'amidament: m2 de
paviment realment enderrocat, segons les especif icacions de la DT.

C1105A00     0,110 H   RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR                   76,39 8,40
C1315020     0,034 H   RETROEXCAVADORA MITJANA                                         66,90 2,27

TOTAL PARTIDA.................................................... 10,67

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

AFORM20      M2  ARRENCAMENT DE PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 20CM.                     
Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i f ins a 2 m d'amplària, amb martell trenca-
dor muntat sobre retroexcavadora i càrrega sobre camió.

C1105A00     0,200 H   RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR                   76,39 15,28
C1315020     0,100 H   RETROEXCAVADORA MITJANA                                         66,90 6,69

TOTAL PARTIDA.................................................... 21,97

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS

RMA          ME  EXCAVACIÓ MANUAL EN RASA FINS A 1,5M. DE FONDÀRIA               
Excavació de rasa de f ins a 1.5 m de fondària i f ins a 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb mitjans
manuals i càrrega mecànica del material excavat. Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons
les especif icacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixe-
cats abans de començar les obres i els perfils teòrics 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 càr-
rega, 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 co-
municació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació,
si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat
totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

A012N000     3,105 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 62,47
A0140000     3,501 H   MANOBRE                                                         15,95 55,84

TOTAL PARTIDA.................................................... 118,31

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT DIVUIT EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

RFORM20      M2  REPOSICIÓ DE SOLERA DE FORMIGÓ DE 20CM.                         
Reposició de base per a calçada, de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

A012N000     0,420 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 8,45
A0140000     0,400 H   MANOBRE                                                         15,95 6,38
B0641050     0,210 m3  FORMIGÓ HM-20/B/20/I,>=200KG/M3 CIMENT                          x  1,05 73,14 16,13
C2005000     0,030 h   REGLE VIBRATORI                                                 5,32 0,16
A%AUX001     1,500 %   DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA                                    14,80 0,22

TOTAL PARTIDA.................................................... 31,34

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

SUBCAPITOL E073 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT                                         
FD5J535E     UT  CAIXA PER EMBORNAL, COL·LOCADA. GERO LLISCAT INTERIORMENT       

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm o similar adient per reixa Delta-80 o equivalent, amb parets de
14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat per fora amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I. Cri-
teri d'amidament: Unitat mesurada segons les especif icacions de la DT. No inclou marc ni reixa.

A012N000     3,850 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 77,46
A0140000     4,130 H   MANOBRE                                                         15,95 65,87
B0111000     0,003 M3  AIGUA                                                           1,15 0,00
B0512401     0,009 T   CIMENT PÒRTLAND+FILL.CALC. CEM II/B-L 32,5R,SACS            107,57 0,97
B064300C     0,099 M3  FORMIGÓ HM-20/P/20/I DOSIF.>200KG/M3                            68,29 6,76
B0F1D2A1     80,000 UT  MAÓ CALAT,29X14X10CM,P/REVESTIR                                 0,27 21,60
D070A4D1     0,150 M3  MORTER MIXT CIMENT PÒRTLAND+FILL.CALC. CEM 

II/B-L,CALÇ,SORRA PED
115,32 17,30

A%AUX001     1,500 %   DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA                                    143,30 2,15

TOTAL PARTIDA.................................................... 192,11

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT NORANTA-DOS EUROS amb ONZE CÈNTIMS

FD5Z7CD4     UT  BASTIMENT I REIXA P/EMBORNAL. DELTA-80 O EQUIV. FOSA DUCT.      

Subministrament i col·locació de bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a embornal,  model FD
Benito Delta80 o equivalent , classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 12-17 dm2 de superfície d'ab-
sorció, col.locat amb morter. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especif icacions de la
DT. 

A012N000     0,350 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 7,04
A0140000     0,350 H   MANOBRE                                                         15,95 5,58
B0704200     0,040 T   MORTER M-4A (4 N/MM2) GRANEL                                    32,88 1,32
BD5Z7CD01    1,000 UT  BASTIMENT I REIXA DELTA-80 O EQUIVALENT                         62,30 62,30
A%AUX001     1,500 %   DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA                                    12,60 0,19

TOTAL PARTIDA.................................................... 76,43

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-SIS EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

SUBCAPITOL E074 SEGURETAT I  SALUT LABORAL                                       
PLASS6       UT  PLA DE S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                     

Confecció de Pla de Seguretat i Salut laboral conforme a l'estudi o estudi bàsic de seguretat i salut
laboral del projecte, per a una obra d'urbanització d'alt impacte (en zona urbana consolidada) de PEM<250.000€.
El Pla complirà tota la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals i també tindrà en
compte la senyalització i desviaments viaris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra.

PSS06        1,000 UT  PSS OBRA URB A.I. <250.000€                                     360,95 360,95

TOTAL PARTIDA.................................................... 360,95

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS SEIXANTA EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

IMPLANTSS6   UT  IMPLANTACIÓ S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                
Implantació de la seguretat i salut laboral d'una d'urbanització d'alt impacte (en zona urbana consoli-
dada) de PEM<250.000€. per tal de complir tota la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos
laborals i també tindrà en compte la senyalització i desviaments viaris pels vianants i trànsit rodat afec-
tats per l'obra. Inclou el subministrament de proteccions individuals, col·lectives i equipaments+forma-
ció.

IMPSS06      1,000 UT  IMPLANTACIÓ S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€           481,26 481,26

TOTAL PARTIDA.................................................... 481,26

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS VUITANTA-UN EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL X08 TORRE ALFONS XII                                                
SUBCAPITOL X081 ACTUACIONS PRÈVIES                                              
VARIS        UT  PUBLICITAT OBRA FONS COHESIÓ                                    

Publicitat de l'obra conforme les bases reglamentàries dels Fons Europeus de Cohesió FEDER. Inclou:
- Subministrament i col·locació de cartell de mides reglamentàries i amb inscripcions homologades a
peu d'obra.
- Publicació informativa de l'obra en diari de tirada autonòmica a determinar per l'òrgan intermig de ges-
tió.
- Presa fotogràf ica en format digital del transcurs de l'obra
- Presa de videos de l'execució de l'obra
- Entrega f inal de document fotogràf ic imprès amb l'evolució de l'obra i la inspecció TV f inal de la cla-
veguera (DVD+informe imprès).

VARIS01      1,000 UT  PUBLICITAT OBRA FONS DE COHESIÓ                                 1.500,00 1.500,00

TOTAL PARTIDA.................................................... 1.500,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL CINC-CENTS EUROS

SUBCAPITOL X082 OBRA CIVIL                                                      
CATA         UT  CATA DE LOCALITZACIÓ. MITJANS MECÀNICS + AJUDES MANUALS         

Excavació de rases i pous de f ins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics
i càrrega amb les terres deixades a la vora.

Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especif icacions de la DT, amidat com a diferèn-
cia entre els perf ils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teò-
rics assenyalats als plànols, amb les modif icacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés d'ex-
cavació 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
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 esllavis-
saments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions,
entibacions i voladures.

A012N000     0,700 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 14,08
A0140000     0,700 H   MANOBRE                                                         15,95 11,17
C1315010     0,550 h   RETROEXCAVADORA PETITA                                          46,84 25,76
A%AUX001     1,500 %   DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA                                    25,30 0,38

TOTAL PARTIDA.................................................... 51,39

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

TALLDISC     ML  TALL AMB DISC DE PAVIMENT                                       

Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, f ins a una fondària de 20 cm

A012N000     0,055 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 1,11
A0140000     0,060 H   MANOBRE                                                         15,95 0,96
C110A0G0     0,060 H   DIPÒSIT D'AIRE COMPRIMIT DE 180M3/H                             3,28 0,20
C110U070     0,060 H   EQUIP DE MÀQUINA DE SERRA DE DIAMANT PER TALLAR        16,19 0,97
A%AUX001     1,500 %   DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA                                    2,10 0,03

TOTAL PARTIDA.................................................... 3,27

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

AASFALT      M2  ENDERROC PAVIMENT ASFÀLTIC AMB MITJANS MECÀNICS                 

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i f ins a 2 m d'amplària amb re-
troexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. Criteri d'amidament: m2 de paviment re-
alment enderrocat, segons les especif icacions de la DT.

C1105A00     0,084 H   RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR                   76,39 6,42
C1315020     0,017 H   RETROEXCAVADORA MITJANA                                         66,90 1,14

TOTAL PARTIDA.................................................... 7,56

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

RMAQ         M3  EXCAVACIÓ A MÀQUINA EN RASA FINS A 1,5M. DE FONDÀRIA            

Excavació de rasa de f ins a 1.5 m de fondària i f ins a 2 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 especif icacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixe-
cats abans de començar les obres i els perfils teòrics 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 càr-
rega, 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 co-
municació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació,
si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat
totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

A0140000     1,200 H   MANOBRE                                                         15,95 19,14
C1315010     1,518 h   RETROEXCAVADORA PETITA                                          46,84 71,10
A%AUX001     1,500 %   DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA                                    19,10 0,29

TOTAL PARTIDA.................................................... 90,53

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

ABOCADOR     M3  CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT ABOCADOR                             

Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre
de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 10 km, amb camió de 7 t, carregat amb mitjans
manuals.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 prèviament 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%. Inclou Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb una densitat des de 1,10
fins a 1,45 t/m3.

A0140000     0,531 H   MANOBRE                                                         15,95 8,47
C1501700     0,810 H   CAMIÓ TRANSPORT 7T                                              35,79 28,99
B2RA2620     1,000 M3  DISPOSIC.MONODIPÒSIT,AMB BÀSCULA DE 

RUNA,DENS.=0,95-1,35T/M3    
10,17 10,17

A%AUX001     1,500 %   DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA                                    8,50 0,13

TOTAL PARTIDA.................................................... 47,76

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

SORRA        M3  SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE SORRA A RASA                        

Subministrament de terra seleccionada d'aportació.Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons
les especif icacions de la DT.Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris se-
güents:- Excavacions en terreny fluix: 15% - Excavacions en terreny compacte: 20% - Excavacions
en terreny de trànsit: 25% - Excavacions en roca: 25%.  Inclou el rebliment i piconatge de rasa d'am-
plària més de 1,5 i f ins a 2 m, amb material seleccionat, en tongades de gruix més de 25 i f ins a 50
cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM.

B03D1000     1,002 M3  TERRA SELEC.                                                    10,82 10,84
C1315020     0,170 H   RETROEXCAVADORA MITJANA                                         66,90 11,37
C1335080     0,222 H   CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT,8-10T                            55,89 12,41

TOTAL PARTIDA.................................................... 34,62

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

GRAVACIM     M3  GRAVA-CIMENT PER A FARCIMENT I ESTESA                           

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i f ins a 2 m, amb material adequat, en tongades
de gruix més de 25 i f ins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95
% PM. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especif icacions de la DT. La partida d'obra
inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reci-
clatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

C1315020     0,859 H   RETROEXCAVADORA MITJANA                                         66,90 57,47
C1335080     1,104 H   CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT,8-10T                            55,89 61,70
B03D5000     1,008 M3  TERRA ADEQUADA                                                  6,41 6,46

TOTAL PARTIDA.................................................... 125,63

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-CINC EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

SUBB         M3  SUBBASE. ESTESA I COMPACTACIÓ                                   

Subbase de terra-ciment elaborada a l'obra en planta, amb terra seleccionada i ciment pòrtland amb
filler calcari CEM II/B-L 32,5 N, col.locada amb estenedora i piconatge del material al 95% del PM. Cri-
teri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especif icacions de la DT. No s'inclouen en aquest
criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables.No és d'abonament en aquesta unitat
d'obra el reg de cura. No és d'abonament en aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'a-
fegeixi per a donar obertura al trànsit. L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'as-
sentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.

A012N000     0,020 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 0,40
A0140000     0,020 H   MANOBRE                                                         15,95 0,32
B0111000     0,025 M3  AIGUA                                                           1,15 0,03
C13350A0     0,015 H   CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT,10-12T                          65,53 0,98
C1502E00     0,003 H   CAM.CISTERNA 8M3                                                47,20 0,14
C1709G00     0,032 H   ESTENEDORA GRANULAT                                             43,71 1,40
D937321K     1,000 M3  CONGLOMERAT TERRA-CIMENT,130KG/M3 CIMENT CEM II/B-L 

32,5N+TERRA 
x  1,05 31,33 32,90

A%AUX001     1,500 %   DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA                                    0,70 0,01

TOTAL PARTIDA.................................................... 36,18

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

IMPREV02     PA  IMPREVISTOS A JUSTIFICAR EN OBRA CIVIL D'URB. ALT IMPACTE       
Imprevistos a justif icar en concepte de modificació de serveis no detectats anticipadament al tractar-se
d'una obra d'urbanització en zona antiga urbana consolidada. Inclou modificacions extres de xarxa
de sanejament, tubs de gas, aigua, fontaneria, telecomunicacions i/o electricitat. Per certif icar aquest
import caldrà aportar fotografia de l'imprevist i quadre descomposat de l'actuació realitzada.

IMPREV002    1,000 UT  IMPREVIST EN OBRA D'URBANITZACIÓ EN ZONA URBANA 
CONSOLIDADA     

2.764,28 2.764,28

TOTAL PARTIDA.................................................... 2.764,28

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL SET-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

SUBCAPITOL X083 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT                                         
TPVC250S     ML  SIC TUB PVC D250MM UNE EN 1401-1 SENYALITZAT                    

Subministrament i col·locació de tub de sanejament de PVC de diàmetre nominal 250mm de paret mas-
sissa, autoportant, amb unió amb junta llaviada i goma, col·locat al fons de la rasa amb el pendent que
assenyali el projecte. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especif icacions
de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues
de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. Aquest criteri inclou les despeses as-
sociades a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada.

A012N000     0,310 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 6,24
A0140000     0,310 H   MANOBRE                                                         15,95 4,94
TPVC250U1401 1,030 ML  TUB PVC D250MM UNE 1401-1                                       15,16 15,61
SENYALSANEJ  1,050 ML  CINTA PLÀSTICA SENYALITZADORA SANEJAMENT                   0,17 0,18

TOTAL PARTIDA.................................................... 26,97

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS

ENLL250      UT  MANIGUET UNIÓ FEMELLA/FEMELLA D250MM UNE EN 1401-1              
Subministrament i col·locació de maniguet/colze 45º d'unió de pvc une 1401-1 per a diàmetre nominal
250mm., amb unió femella-femella i junta llaviada amb goma elàstica.

A012N000     0,340 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 6,84
A0140000     0,340 H   MANOBRE                                                         15,95 5,42
MANFF-250    1,000 UT  MANIGUET FEMELLA FEMELLA D250 UNE EN 1401-1                 52,67 52,67

TOTAL PARTIDA.................................................... 64,93

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-QUATRE EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS

PRV2.5       UT  POU D=100CM,H=2,8M,SOLERA+LLAMB.HM-20P/20/I,MAÓ CALAT 14CM,ARREB
Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2,8 m de fondària, amb solera amb llambordins sobre
llit de formigó HM-20P/20/I, paret de maó calat de gruix 30 cm o anells prefabricats de formigó tipus
ICA o equivalents, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4  i graons de polietilè taron-
ges de 200x200x200 mm. No inclou excavació marc ni tapa.

FDB37460     1,000 u   SOLERA LLAMB.SOB/LLIT FORM. HM-20/P/20/I G=15,PLANTA 
1,2X1,2M   

50,43 50,43

FDD1A529     2,800 m   PARET POU CIRC.D=100CM,G=14CM,MAÓ 
CALAT,ARREBOS.+LLISC.INT.1:0,5

223,81 626,67

FDDZ51D9     10,000 u   GRAÓ P/POU REG.FERRO COLAT 
NOD.200X200X200MM,1,7KG,COL.1:0,5:4  

14,88 148,80

TOTAL PARTIDA.................................................... 825,90

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT-CENTS VINT-I-CINC EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

FDDZ6DD4     UT  BASTIMENT CIRC.,FOS.DÚCTIL,P/POU REG.+TAPA ABATIB+TANCAPAS D=600
Subministrament i col·locació de bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible
i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb
morter

A012N000     0,410 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 8,25
A0140000     0,410 H   MANOBRE                                                         15,95 6,54
B0704200     0,034 T   MORTER M-4A (4 N/MM2) GRANEL                                    32,88 1,12
BDDZ6DD0     1,000 UT  BASTIMENT CIRC.,+TAPA,FOS.DÚCTIL P/POU 

REG.,ABATIB+TANCA,PAS D=6
129,72 129,72

A%AUX001     1,500 %   DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA                                    14,80 0,22

TOTAL PARTIDA.................................................... 145,85

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA-CINC EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CONPOU       UT  CONNEXIÓ A POU EXISTENT XARXA SANEJ.                            
Connexió de nova xarxa de sanejament de d.200mm a pou o tub existent de sanejament visitable.  In-
clou la perforació, aplicació de cola i àrid al tub, morter al forat del pou, segellat f inal i totes les despe-
ses auxiliars.

A012N000     1,400 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 28,17
A0140000     1,400 H   MANOBRE                                                         15,95 22,33
ADHESIUPVC   0,030 KG  ADHESIU ESPECIAL PER A PVC                                      30,69 0,92
C20010001    0,390 H   MARTELL TRENCADOR ELÈCTRIC DE 27KG                             15,10 5,89
D070A4D3     0,060 M3  MORTER DE CIMENT PORTLAND I CALÇ                                70,68 4,24

TOTAL PARTIDA.................................................... 61,55

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-UN EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

CONFOSSA     UT  CONNEXIÓ FOSSA SÈPTICA EXIST. A XARXA                           
Connexió de fossa sèptica existent a nova conducció de xarxa de sanejament Inclou descobrir punt
d'evacuació de la fossa i sobreeixidor, connexió a xarxa amb peces especials une 1401-1 i segellat
del conjunt + despeses auxiliars.

A012N000     5,700 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 114,68
A0140000     5,700 H   MANOBRE                                                         15,95 90,92
ADHESIUPVC   0,030 KG  ADHESIU ESPECIAL PER A PVC                                      30,69 0,92
C20010001    4,906 H   MARTELL TRENCADOR ELÈCTRIC DE 27KG                             15,10 74,08
D070A4D3     0,060 M3  MORTER DE CIMENT PORTLAND I CALÇ                                70,68 4,24

TOTAL PARTIDA.................................................... 284,84

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

SUBCAPITOL X084 SEGURETAT I  SALUT LABORAL                                       
PLASS02      UT  PLA DE S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                     

Confecció de Pla de Seguretat i Salut laboral conforme a l'estudi o estudi bàsic de seguretat i salut
laboral del projecte, per a una obra d'urbanització d'alt impacte (en zona urbana consolidada) de PEM<250.000€.
El Pla complirà tota la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals i també tindrà en
compte la senyalització i desviaments viaris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra.

PSS02        1,000 UT  PSS OBRA URB A.I. <250.000€                                     962,06 962,06

TOTAL PARTIDA.................................................... 962,06

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

IMPLANTSS02  UT  IMPLANTACIÓ S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                
Implantació de la seguretat i salut laboral d'una d'urbanització d'alt impacte (en zona urbana consoli-
dada) de PEM<250.000€. per tal de complir tota la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos
laborals i també tindrà en compte la senyalització i desviaments viaris pels vianants i trànsit rodat afec-
tats per l'obra. Inclou el subministrament de proteccions individuals, col·lectives i equipaments+forma-
ció.

IMPSS02      1,000 UT  IMPLANTACIÓ S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€           1.282,75 1.282,75

TOTAL PARTIDA.................................................... 1.282,75

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

SUBCAPITOL X085 CONTROL DE QUALITAT                                             
CDQURB3      UT  CDQ OBRA URB. PEM<250.000€                                      

Despesa derivada del control de qualitat d'una obra d'urbanització de sanejament amb un PEM >250.000€.
Inclou inspecció TV abans de terraplenar rasa i un altra cop terraplenat i pavimentat. Inclou assajos
bàsics dels materials de replè compactats.

CDQURB03     1,000 UT  CDQ OBRA URB PEM<250.000€                                       2.984,21 2.984,21

TOTAL PARTIDA.................................................... 2.984,21

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL NOU-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL X09 TORRE GIRONELLA                                                 
SUBCAPITOL X091 ACTUACIONS PRÈVIES                                              
VARIS        UT  PUBLICITAT OBRA FONS COHESIÓ                                    

Publicitat de l'obra conforme les bases reglamentàries dels Fons Europeus de Cohesió FEDER. Inclou:
- Subministrament i col·locació de cartell de mides reglamentàries i amb inscripcions homologades a
peu d'obra.
- Publicació informativa de l'obra en diari de tirada autonòmica a determinar per l'òrgan intermig de ges-
tió.
- Presa fotogràf ica en format digital del transcurs de l'obra
- Presa de videos de l'execució de l'obra
- Entrega f inal de document fotogràf ic imprès amb l'evolució de l'obra i la inspecció TV f inal de la cla-
veguera (DVD+informe imprès).

VARIS01      1,000 UT  PUBLICITAT OBRA FONS DE COHESIÓ                                 1.500,00 1.500,00

TOTAL PARTIDA.................................................... 1.500,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL CINC-CENTS EUROS

SUBCAPITOL X092 OBRA CIVIL                                                      
CATA         UT  CATA DE LOCALITZACIÓ. MITJANS MECÀNICS + AJUDES MANUALS         

Excavació de rases i pous de f ins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics
i càrrega amb les terres deixades a la vora.

Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especif icacions de la DT, amidat com a diferèn-
cia entre els perf ils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teò-
rics assenyalats als plànols, amb les modif icacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés d'ex-
cavació 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
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 esllavis-
saments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions,
entibacions i voladures.

A012N000     0,700 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 14,08
A0140000     0,700 H   MANOBRE                                                         15,95 11,17
C1315010     0,550 h   RETROEXCAVADORA PETITA                                          46,84 25,76
A%AUX001     1,500 %   DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA                                    25,30 0,38

TOTAL PARTIDA.................................................... 51,39

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

TALLDISC     ML  TALL AMB DISC DE PAVIMENT                                       

Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, f ins a una fondària de 20 cm

A012N000     0,055 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 1,11
A0140000     0,060 H   MANOBRE                                                         15,95 0,96
C110A0G0     0,060 H   DIPÒSIT D'AIRE COMPRIMIT DE 180M3/H                             3,28 0,20
C110U070     0,060 H   EQUIP DE MÀQUINA DE SERRA DE DIAMANT PER TALLAR        16,19 0,97
A%AUX001     1,500 %   DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA                                    2,10 0,03

TOTAL PARTIDA.................................................... 3,27

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

AASFALT      M2  ENDERROC PAVIMENT ASFÀLTIC AMB MITJANS MECÀNICS                 

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i f ins a 2 m d'amplària amb re-
troexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. Criteri d'amidament: m2 de paviment re-
alment enderrocat, segons les especif icacions de la DT.

C1105A00     0,084 H   RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR                   76,39 6,42
C1315020     0,017 H   RETROEXCAVADORA MITJANA                                         66,90 1,14

TOTAL PARTIDA.................................................... 7,56

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

RMAQ         M3  EXCAVACIÓ A MÀQUINA EN RASA FINS A 1,5M. DE FONDÀRIA            

Excavació de rasa de f ins a 1.5 m de fondària i f ins a 2 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 especif icacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixe-
cats abans de començar les obres i els perfils teòrics 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 càr-
rega, 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 co-
municació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació,
si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat
totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

A0140000     1,200 H   MANOBRE                                                         15,95 19,14
C1315010     1,518 h   RETROEXCAVADORA PETITA                                          46,84 71,10
A%AUX001     1,500 %   DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA                                    19,10 0,29

TOTAL PARTIDA.................................................... 90,53

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

ABOCADOR     M3  CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT ABOCADOR                             

Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre
de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 10 km, amb camió de 7 t, carregat amb mitjans
manuals.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 prèviament 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%. Inclou Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb una densitat des de 1,10
fins a 1,45 t/m3.

A0140000     0,531 H   MANOBRE                                                         15,95 8,47
C1501700     0,810 H   CAMIÓ TRANSPORT 7T                                              35,79 28,99
B2RA2620     1,000 M3  DISPOSIC.MONODIPÒSIT,AMB BÀSCULA DE 

RUNA,DENS.=0,95-1,35T/M3    
10,17 10,17

A%AUX001     1,500 %   DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA                                    8,50 0,13

TOTAL PARTIDA.................................................... 47,76

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

SORRA        M3  SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE SORRA A RASA                        

Subministrament de terra seleccionada d'aportació.Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons
les especif icacions de la DT.Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris se-
güents:- Excavacions en terreny fluix: 15% - Excavacions en terreny compacte: 20% - Excavacions
en terreny de trànsit: 25% - Excavacions en roca: 25%.  Inclou el rebliment i piconatge de rasa d'am-
plària més de 1,5 i f ins a 2 m, amb material seleccionat, en tongades de gruix més de 25 i f ins a 50
cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM.

B03D1000     1,002 M3  TERRA SELEC.                                                    10,82 10,84
C1315020     0,170 H   RETROEXCAVADORA MITJANA                                         66,90 11,37
C1335080     0,222 H   CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT,8-10T                            55,89 12,41

TOTAL PARTIDA.................................................... 34,62

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

GRAVACIM     M3  GRAVA-CIMENT PER A FARCIMENT I ESTESA                           

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i f ins a 2 m, amb material adequat, en tongades
de gruix més de 25 i f ins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95
% PM. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especif icacions de la DT. La partida d'obra
inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reci-
clatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

C1315020     0,859 H   RETROEXCAVADORA MITJANA                                         66,90 57,47
C1335080     1,104 H   CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT,8-10T                            55,89 61,70
B03D5000     1,008 M3  TERRA ADEQUADA                                                  6,41 6,46

TOTAL PARTIDA.................................................... 125,63

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-CINC EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

SUBB         M3  SUBBASE. ESTESA I COMPACTACIÓ                                   

Subbase de terra-ciment elaborada a l'obra en planta, amb terra seleccionada i ciment pòrtland amb
filler calcari CEM II/B-L 32,5 N, col.locada amb estenedora i piconatge del material al 95% del PM. Cri-
teri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especif icacions de la DT. No s'inclouen en aquest
criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables.No és d'abonament en aquesta unitat
d'obra el reg de cura. No és d'abonament en aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'a-
fegeixi per a donar obertura al trànsit. L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'as-
sentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.

A012N000     0,020 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 0,40
A0140000     0,020 H   MANOBRE                                                         15,95 0,32
B0111000     0,025 M3  AIGUA                                                           1,15 0,03
C13350A0     0,015 H   CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT,10-12T                          65,53 0,98
C1502E00     0,003 H   CAM.CISTERNA 8M3                                                47,20 0,14
C1709G00     0,032 H   ESTENEDORA GRANULAT                                             43,71 1,40
D937321K     1,000 M3  CONGLOMERAT TERRA-CIMENT,130KG/M3 CIMENT CEM II/B-L 

32,5N+TERRA 
x  1,05 31,33 32,90

A%AUX001     1,500 %   DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA                                    0,70 0,01

TOTAL PARTIDA.................................................... 36,18

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

IMPREV02     PA  IMPREVISTOS A JUSTIFICAR EN OBRA CIVIL D'URB. ALT IMPACTE       
Imprevistos a justif icar en concepte de modificació de serveis no detectats anticipadament al tractar-se
d'una obra d'urbanització en zona antiga urbana consolidada. Inclou modificacions extres de xarxa
de sanejament, tubs de gas, aigua, fontaneria, telecomunicacions i/o electricitat. Per certif icar aquest
import caldrà aportar fotografia de l'imprevist i quadre descomposat de l'actuació realitzada.

IMPREV002    1,000 UT  IMPREVIST EN OBRA D'URBANITZACIÓ EN ZONA URBANA 
CONSOLIDADA     

2.764,28 2.764,28

TOTAL PARTIDA.................................................... 2.764,28

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL SET-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

SUBCAPITOL X093 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT                                         
TPVC200S     ML  SIC TUB PVC D200MM UNE EN 1401-1 SENYALITZAT                    

Subministrament i col·locació de tub de sanejament de PVC de diàmetre nominal 200mm de paret mas-
sissa, autoportant, amb unió amb junta llaviada i goma, col·locat al fons de la rasa amb el pendent que
assenyali el projecte. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especif icacions
de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues
de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. Aquest criteri inclou les despeses as-
sociades a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada.

A012N000     0,250 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 5,03
A0140000     0,250 H   MANOBRE                                                         15,95 3,99
TPVC200U1401 1,030 ML  TUB PVC D200MM UNE 1401-1                                       9,59 9,88
SENYALSANEJ  1,050 ML  CINTA PLÀSTICA SENYALITZADORA SANEJAMENT                   0,17 0,18

TOTAL PARTIDA.................................................... 19,08

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DINOU EUROS amb VUIT CÈNTIMS

TPVC250S     ML  SIC TUB PVC D250MM UNE EN 1401-1 SENYALITZAT                    
Subministrament i col·locació de tub de sanejament de PVC de diàmetre nominal 250mm de paret mas-
sissa, autoportant, amb unió amb junta llaviada i goma, col·locat al fons de la rasa amb el pendent que
assenyali el projecte. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especif icacions
de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues
de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. Aquest criteri inclou les despeses as-
sociades a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada.

A012N000     0,310 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 6,24
A0140000     0,310 H   MANOBRE                                                         15,95 4,94
TPVC250U1401 1,030 ML  TUB PVC D250MM UNE 1401-1                                       15,16 15,61
SENYALSANEJ  1,050 ML  CINTA PLÀSTICA SENYALITZADORA SANEJAMENT                   0,17 0,18

TOTAL PARTIDA.................................................... 26,97

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS

CMF45200     UT  COLZE 45º MASCLE/ FEMELLA D200MM                                
Subministrament i col·locació de maniguet d'unió mascle/femella per a colze 45º de diàmetre 200mm
de pvc une 1401-1 sobre canonada del mateix tipus.

A012N000     0,320 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 6,44
A0140000     0,320 H   MANOBRE                                                         15,95 5,10
COLZ45200    1,000 UT  COLZE 45º D.200MM A/PECES ESP.                                  18,95 18,95

TOTAL PARTIDA.................................................... 30,49

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

ENLL250      UT  MANIGUET UNIÓ FEMELLA/FEMELLA D250MM UNE EN 1401-1              
Subministrament i col·locació de maniguet/colze 45º d'unió de pvc une 1401-1 per a diàmetre nominal
250mm., amb unió femella-femella i junta llaviada amb goma elàstica.

A012N000     0,340 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 6,84
A0140000     0,340 H   MANOBRE                                                         15,95 5,42
MANFF-250    1,000 UT  MANIGUET FEMELLA FEMELLA D250 UNE EN 1401-1                 52,67 52,67

TOTAL PARTIDA.................................................... 64,93

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-QUATRE EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS

PRV2.5       UT  POU D=100CM,H=2,8M,SOLERA+LLAMB.HM-20P/20/I,MAÓ CALAT 14CM,ARREB
Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2,8 m de fondària, amb solera amb llambordins sobre
llit de formigó HM-20P/20/I, paret de maó calat de gruix 30 cm o anells prefabricats de formigó tipus
ICA o equivalents, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4  i graons de polietilè taron-
ges de 200x200x200 mm. No inclou excavació marc ni tapa.

FDB37460     1,000 u   SOLERA LLAMB.SOB/LLIT FORM. HM-20/P/20/I G=15,PLANTA 
1,2X1,2M   

50,43 50,43

FDD1A529     2,800 m   PARET POU CIRC.D=100CM,G=14CM,MAÓ 
CALAT,ARREBOS.+LLISC.INT.1:0,5

223,81 626,67

FDDZ51D9     10,000 u   GRAÓ P/POU REG.FERRO COLAT 
NOD.200X200X200MM,1,7KG,COL.1:0,5:4  

14,88 148,80

TOTAL PARTIDA.................................................... 825,90

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT-CENTS VINT-I-CINC EUROS amb NORANTA CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

FDDZ6DD4     UT  BASTIMENT CIRC.,FOS.DÚCTIL,P/POU REG.+TAPA ABATIB+TANCAPAS D=600
Subministrament i col·locació de bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible
i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb
morter

A012N000     0,410 H   OFICIAL 1A OBRA PÚBLICA                                         20,12 8,25
A0140000     0,410 H   MANOBRE                                                         15,95 6,54
B0704200     0,034 T   MORTER M-4A (4 N/MM2) GRANEL                                    32,88 1,12
BDDZ6DD0     1,000 UT  BASTIMENT CIRC.,+TAPA,FOS.DÚCTIL P/POU 

REG.,ABATIB+TANCA,PAS D=6
129,72 129,72

A%AUX001     1,500 %   DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA                                    14,80 0,22

TOTAL PARTIDA.................................................... 145,85

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA-CINC EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

SUBCAPITOL X094 SEGURETAT I  SALUT LABORAL                                       
PLASS02      UT  PLA DE S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                     

Confecció de Pla de Seguretat i Salut laboral conforme a l'estudi o estudi bàsic de seguretat i salut
laboral del projecte, per a una obra d'urbanització d'alt impacte (en zona urbana consolidada) de PEM<250.000€.
El Pla complirà tota la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals i també tindrà en
compte la senyalització i desviaments viaris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra.

PSS02        1,000 UT  PSS OBRA URB A.I. <250.000€                                     962,06 962,06

TOTAL PARTIDA.................................................... 962,06

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

IMPLANTSS03  UT  IMPLANTACIÓ S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                
Implantació de la seguretat i salut laboral d'una d'urbanització d'alt impacte (en zona urbana consoli-
dada) de PEM<250.000€. per tal de complir tota la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos
laborals i també tindrà en compte la senyalització i desviaments viaris pels vianants i trànsit rodat afec-
tats per l'obra. Inclou el subministrament de proteccions individuals, col·lectives i equipaments+forma-
ció.

IMPPSS03     1,000 UT  IMPLANTACIÓ S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€           3.344,04 3.344,04

TOTAL PARTIDA.................................................... 3.344,04

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES MIL TRES-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

SUBCAPITOL X095 CONTROL DE QUALITAT                                             
CDQURB3      UT  CDQ OBRA URB. PEM<250.000€                                      

Despesa derivada del control de qualitat d'una obra d'urbanització de sanejament amb un PEM >250.000€.
Inclou inspecció TV abans de terraplenar rasa i un altra cop terraplenat i pavimentat. Inclou assajos
bàsics dels materials de replè compactats.

CDQURB03     1,000 UT  CDQ OBRA URB PEM<250.000€                                       2.984,21 2.984,21

TOTAL PARTIDA.................................................... 2.984,21

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL NOU-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL E01 C/ BARCELONA                                                    
SUBCAPITOL 01 ACTUACIONS PRÈVIES                                              

VARIS9       UT  PUBLICITAT OBRA FONS COHESIÓ                                    

Publicitat de l'obra conforme les bases reglamentàries dels Fons Europeus de Cohesió FE-
DER. Inclou:
- Subministrament i col·locació de cartell de mides reglamentàries i amb inscripcions homo-
logades a peu d'obra.
- Publicació informativa de l'obra en diari de tirada autonòmica a determinar per l'òrgan in-
termig de gestió.
- Presa fotogràfica en format digital del transcurs de l'obra
- Presa de videos de l'execució de l'obra
- Entrega final de document fotogràfic imprès amb l'evolució de l'obra i la inspecció TV fi-
nal de la claveguera (DVD+informe imprès).

prev isió projecte 1 1,00

1,00 250,00 250,00

TOTAL SUBCAPITOL 01 ACTUACIONS PRÈVIES ........................ 250,00
SUBCAPITOL 02 OBRA CIVIL                                                      

AP3030       M2  ENDERROC PAVIMENT PANOT 30X30 AMB MITJANS MECÀNICS              

Demolició de paviment de panots col.locats sobre formigó, de f ins a 20 cm de gruix i f ins
a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. Crite-
ri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especif icacions de la DT.

afectació v oreres 1 1,64 1,64 2,69

2,69 10,67 28,70

AFORM20      M2  ARRENCAMENT DE PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 20CM.                     

Demolició de paviment de formigó, de f ins a 20 cm de gruix i f ins a 2 m d'amplària, amb mar-
tell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega sobre camió.

afectació v oreres 1 1,64 1,64 2,69

2,69 21,97 59,10

RMA          ME  EXCAVACIÓ MANUAL EN RASA FINS A 1,5M. DE FONDÀRIA               

Excavació de rasa de fins a 1.5 m de fondària i f ins a 2 m d'amplària, en terreny de tràn-
sit, amb mitjans manuals i càrrega mecànica del material excavat. Criteri d'amidament: m3
de volum excavat segons les especif icacions 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 modif icacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'ex-
cés 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 talus-
sos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correc-
ta 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 se-
va eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sem-
pre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i
voladures.

embornals 3 0,43 1,29

1,29 118,31 152,62

RFORM20      M2  REPOSICIÓ DE SOLERA DE FORMIGÓ DE 20CM.                         

Reposició de base per a calçada, de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandà-
ria màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat

afectació v oreres 1 1,64 1,64 2,69

2,69 31,34 84,30

TOTAL SUBCAPITOL 02 OBRA CIVIL ............................................ 324,72
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

SUBCAPITOL 03 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT                                         
FD5J535E     UT  CAIXA PER EMBORNAL, COL·LOCADA. GERO LLISCAT INTERIORMENT       

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm o similar adient per reixa Delta-80 o equivalent, amb
parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat per
fora amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre solera de
15 cm de formigó HM-20/P/20/I. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especif i-
cacions de la DT. No inclou marc ni reixa.

ctra barcelona 3 3,00

3,00 192,11 576,33

FD5Z7CD4     UT  BASTIMENT I REIXA P/EMBORNAL. DELTA-80 O EQUIV. FOSA DUCT.      

Subministrament i col·locació de bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a embor-
nal,  model FD Benito Delta80 o equivalent , classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 12-17
dm2 de superfície d'absorció, col.locat amb morter. Criteri d'amidament: Unitat mesurada
segons les especif icacions de la DT. 

ctra barcelona 3 3,00

3,00 76,43 229,29

TOTAL SUBCAPITOL 03 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT.............. 805,62
SUBCAPITOL 04 SEGURETAT I  SALUT LABORAL                                       

PLASS6       UT  PLA DE S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                     

Confecció de Pla de Seguretat i Salut laboral conforme a l'estudi o estudi bàsic de segu-
retat i salut laboral del projecte, per a una obra d'urbanització d'alt impacte (en zona urba-
na consolidada) de PEM<250.000€. El Pla complirà tota la normativa vigent en matèria de
prevenció de riscos laborals i també tindrà en compte la senyalització i desviaments via-
ris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra.

prev isió projecte 1 1,00

1,00 360,95 360,95

IMPLANTSS6   UT  IMPLANTACIÓ S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                

Implantació de la seguretat i salut laboral d'una d'urbanització d'alt impacte (en zona urba-
na consolidada) de PEM<250.000€. per tal de complir tota la normativa vigent en matèria
de prevenció de riscos laborals i també tindrà en compte la senyalització i desviaments
viaris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra. Inclou el subministrament de protec-
cions individuals, col·lectives i equipaments+formació.

prev isió projecte 1 1,00

1,00 481,26 481,26

TOTAL SUBCAPITOL 04 SEGURETAT I  SALUT LABORAL .......... 842,21

TOTAL CAPITOL E01 C/ BARCELONA................................................................................................................. 2.222,55
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL X01 C/ BASSEGODA                                                    
SUBCAPITOL X011 ACTUACIONS PRÈVIES                                              

VARIS        UT  PUBLICITAT OBRA FONS COHESIÓ                                    

Publicitat de l'obra conforme les bases reglamentàries dels Fons Europeus de Cohesió FE-
DER. Inclou:
- Subministrament i col·locació de cartell de mides reglamentàries i amb inscripcions homo-
logades a peu d'obra.
- Publicació informativa de l'obra en diari de tirada autonòmica a determinar per l'òrgan in-
termig de gestió.
- Presa fotogràfica en format digital del transcurs de l'obra
- Presa de videos de l'execució de l'obra
- Entrega final de document fotogràfic imprès amb l'evolució de l'obra i la inspecció TV fi-
nal de la claveguera (DVD+informe imprès).

prev isió projecte 1 1,00

1,00 1.500,00 1.500,00

TOTAL SUBCAPITOL X011 ACTUACIONS PRÈVIES .................... 1.500,00
SUBCAPITOL X012 OBRA CIVIL                                                      

TALLDISC     ML  TALL AMB DISC DE PAVIMENT                                       

Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, f ins a una fondària
de 20 cm

pav iment asfàltic carrer bassegoda 2 386,91 773,82

773,82 3,27 2.530,39

AASFALT      M2  ENDERROC PAVIMENT ASFÀLTIC AMB MITJANS MECÀNICS                 

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i f ins a 2 m d'amplà-
ria amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. Criteri d'amidament:
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especif icacions de la DT.

carrer bassegoda 1 344,72 0,60 206,83

206,83 7,56 1.563,63

AFORM20      M2  ARRENCAMENT DE PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 20CM.                     

Demolició de paviment de formigó, de f ins a 20 cm de gruix i f ins a 2 m d'amplària, amb mar-
tell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega sobre camió.

carrer bassegoda 1 259,00 0,60 155,40

155,40 21,97 3.414,14

ARIGOLA      ML  ENDERROC RIGOLA FORMIGÓ, MITJANS MECÀNICS. I/CÀRREGA            

Demolició de rigola de formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càr-
rega mecànica sobre camió. Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, se-
gons les especif icacions de la DT. 

carrer bassegoda 1 2,40 2,40

2,40 6,15 14,76

AEMB         UT  ENDERROC D'EMBORNAL EXISTENT DE 70X30X85CM APROX.               

Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans manuals
i càrrega sobre camió. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segons
les especif icacions de la DT.

carrer bassegoda 10 10,00

10,00 36,34 363,40
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

RMAQ         M3  EXCAVACIÓ A MÀQUINA EN RASA FINS A 1,5M. DE FONDÀRIA            

Excavació de rasa de fins a 1.5 m de fondària i f ins a 2 m d'amplària, en terreny de tràn-
sit, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat. Criteri d'amidament: m3
de volum excavat segons les especif icacions 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 modif icacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'ex-
cés 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 talus-
sos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correc-
ta 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 se-
va eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sem-
pre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i
voladures.

carrer de les mosques 1 257,69 0,60 1,30 201,00

201,00 90,53 18.196,53

ABOCADOR     M3  CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT ABOCADOR                             

Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador especí-
f ic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 10 km, amb camió
de 7 t, carregat amb mitjans manuals.Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el crite-
ri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'es-
ponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament
i expressament per la DF.La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de man-
teniment de l'abocador.Es considera un increment per esponjament d'un 35%. Inclou Dis-
posició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb una densitat des de 1,10 fins
a 1,45 t/m3.

pav . asfàltic 41,883075 41,88
solera formigó 1,35 0,20 0,73 =02/AFORM20
terres i altres 1,35 159,13 214,83

Total cantidades alzadas 41,23

298,67 47,76 14.264,48

SORRA        M3  SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE SORRA A RASA                        

Subministrament de terra seleccionada d'aportació.Criteri d'amidament: m3 de volum ami-
dat segons les especif icacions de la DT.Es considera un increment per esponjament d'a-
cord amb els criteris següents:- Excavacions en terreny fluix: 15% - Excavacions en ter-
reny compacte: 20% - Excavacions en terreny de trànsit: 25% - Excavacions en roca:
25%.  Inclou el rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i f ins a 2 m, amb mate-
rial seleccionat, en tongades de gruix més de 25 i f ins a 50 cm, utilitzant corró vibratori
per a compactar, amb compactació del 95 % PM.

rases amb clav egueres 1 200,14 0,60 0,60 72,05

72,05 34,62 2.494,37
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

GRAVACIM     M3  GRAVA-CIMENT PER A FARCIMENT I ESTESA                           

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i f ins a 2 m, amb material adequat, en
tongades de gruix més de 25 i f ins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb
compactació del 95 % PM. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especif ica-
cions de la DT. La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas
de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no es-
tà inclòs en cas de que es tracti de terres.

rebliment rases carrer bassegoda 1 86,55 0,60 1,30 67,51

67,51 125,63 8.481,28

SUBB         M3  SUBBASE. ESTESA I COMPACTACIÓ                                   

Subbase de terra-ciment elaborada a l'obra en planta, amb terra seleccionada i ciment pòrt-
land amb f iller calcari CEM II/B-L 32,5 N, col.locada amb estenedora i piconatge del mate-
rial al 95% del PM. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especif icacions de
la DT. No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tole-
rables.No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. No és d'abonament en
aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'afegeixi per a donar obertura al tràn-
sit. L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a
la unitat d'obra de la capa subjacent.

rebliment rases carrer bassegoda 1 450,07 0,60 0,25 67,51

67,51 36,18 2.442,51

RFORM20      M2  REPOSICIÓ DE SOLERA DE FORMIGÓ DE 20CM.                         

Reposició de base per a calçada, de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandà-
ria màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat

carrer bassegoda 1 259,00 0,60 155,40

155,40 31,34 4.870,24

RRIGOLA      ML  RIGOLA DE FORMIGÓ 30X35                                         

Rigola de formigó HM-30/P/10/I+E, de consistència plàstica i grandària màxima del granu-
lat 10 mm, de 30 cm d'amplària i de 30 a 35 cm d'alçària, acabat remolinat. Criteri d'amida-
ment: m de llargària amidada segons les especif icacions de la DT. 

carrer bassegoda 1 2,40 2,40

2,40 11,76 28,22

RASFALT      M2  REPOSICIÓ D'AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT                        

Reposició de paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa D-12 amb gra-
nulat granític i betum asfàltic de penetració, de 10 cm de gruix, estesa i compactada ma-
nualment al 98 % de l'assaig marshall. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada se-
gons les especif icacions de la DT.

carrer bassegoda 1 352,67 0,60 211,60

211,60 36,19 7.657,80

TOTAL SUBCAPITOL X012 OBRA CIVIL........................................ 66.321,75
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

SUBCAPITOL X013 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT                                         
TPVC160S     ML  SIC TUB PVC D160MM UNE EN 1401-1 SENYALITZAT                    

Subministrament i col·locació de tub de sanejament de PVC de diàmetre nominal 160mm
de paret massissa, autoportant, amb unió amb junta llaviada i goma, col·locat al fons de
la rasa amb el pendent que assenyali el projecte. Criteri d'amidament: m de llargària instal·la-
da, amidada segons les especif icacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts
per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments
que s'hagin efectuat. Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les
proves sobre la tuberia instal·lada.

carrer bassegoda 1 51,00 51,00

51,00 15,66 798,66

TPVC315S     ML  SIC TUB PVC D315MM UNE EN 1401-1 SENYALITZAT                    

Subministrament i col·locació de tub de sanejament de PVC de diàmetre nominal 315mm
de paret massissa, autoportant, amb unió amb junta llaviada i goma, col·locat al fons de
la rasa amb el pendent que assenyali el projecte. Criteri d'amidament: m de llargària instal·la-
da, amidada segons les especif icacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts
per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments
que s'hagin efectuat. Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les
proves sobre la tuberia instal·lada.

carrer bassegoda 1 142,00 142,00

142,00 33,49 4.755,58

CLICK400160  UT  ESCOMESA INGERT CLICK D160MM PER TUB PVC400                     

Subministrament i col·locació d'escomesa sistema ingert clic , marca tuyper o equivalent,
amb pvc une 1401-1 de diàmetre 160mm per acoplar-se a tub de de pvc de diàmetre 400mm.
Inclou la formació del forat al tub, la connexió al tub preexistent d'escomesa i el segellat
del conjunt.

prev isió projecte 20 20,00

20,00 114,59 2.291,80

CLICK400200  UT  ESCOMESA INGERT CLICK D200MM PER TUB PVC400                     

Subministrament i col·locació d'escomesa sistema ingert clic , marca tuyper o equivalent,
amb pvc une 1401-1 de diàmetre 200mm per acoplar-se a tub de de pvc de diàmetre 400mm.
Inclou la formació del forat al tub, la connexió al tub preexistent d'escomesa i el segellat
del conjunt.

prev isió projecte 20 20,00

20,00 133,36 2.667,20

CMF45160     UT  COLZE 45º MASCLE/ FEMELLA D160MM                                

Subministrament i col·locació de maniguet d'unió mascle/femella per a colze 45º de diàme-
tre 160mm de pvc une 1401-1 sobre canonada del mateix tipus.

prev isió projecte 2 2,00

2,00 19,79 39,58

CMF45315     UT  COLZE MASCLE/FEMELLA 45º D-315MM                                

Subministrament i col·locació de colze de 45º de pvc une 1401-1 per a diàmetre nominal
315mm., amb unió mascle-femella i junta llaviada amb goma elàstica.

carrer bassegoda 2 2,00

2,00 92,50 185,00

COLMF90160   UT  COLZE MASCLE/FEMELLA PVC UNE EN 1401-1 90º D160MM               

Subministrament i col·locació de colze 45º d'unió de pvc une 1401-1 per a diàmetre nomi-
nal 160mm., amb unió femella-femella i junta llaviada amb goma elàstica.

prev isió projecte 10 10,00

10,00 19,79 197,90
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MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
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ENLL160      UT  MANIGUET UNIÓ FEMELLA/FEMELLA D160MM UNE EN 1401-1              

Subministrament i col·locació de maniguet/colze 45º d'unió de pvc une 1401-1 per a diàme-
tre nominal 160mm., amb unió femella-femella i junta llaviada amb goma elàstica.

prev isió projecte 6 6,00

6,00 19,79 118,74

ENLL315      UT  MANIGUET UNIÓ FEMELLA/FEMELLA COLZE 45º D-315MM                 

Subministrament i col·locació de maniguet d'unió femella/femella per a colze de 45º de dià-
metre 315mm de pvc une 1401-1 sobre canonada del mateix tipus.

prev isió projecte 12 12,00

12,00 96,93 1.163,16

CONPOU       UT  CONNEXIÓ A POU EXISTENT XARXA SANEJ.                            

Connexió de nova xarxa de sanejament de d.200mm a pou o tub existent de sanejament
visitable.  Inclou la perforació, aplicació de cola i àrid al tub, morter al forat del pou, sege-
llat f inal i totes les despeses auxiliars.

connex ions a pous/tubs x arx a 10 10,00

10,00 61,55 615,50

FD5J535E     UT  CAIXA PER EMBORNAL, COL·LOCADA. GERO LLISCAT INTERIORMENT       

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm o similar adient per reixa Delta-80 o equivalent, amb
parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat per
fora amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre solera de
15 cm de formigó HM-20/P/20/I. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especif i-
cacions de la DT. No inclou marc ni reixa.

prev isió carrer bassegoda 10 10,00

10,00 192,11 1.921,10

FD5Z7CD4     UT  BASTIMENT I REIXA P/EMBORNAL. DELTA-80 O EQUIV. FOSA DUCT.      

Subministrament i col·locació de bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a embor-
nal,  model FD Benito Delta80 o equivalent , classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 12-17
dm2 de superfície d'absorció, col.locat amb morter. Criteri d'amidament: Unitat mesurada
segons les especif icacions de la DT. 

prev isió carrer bassegoda 10 10,00

10,00 76,43 764,30

PRV2.5       UT  POU D=100CM,H=2,8M,SOLERA+LLAMB.HM-20P/20/I,MAÓ CALAT 14CM,ARREB

Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2,8 m de fondària, amb solera amb llambor-
dins sobre llit de formigó HM-20P/20/I, paret de maó calat de gruix 30 cm o anells prefabri-
cats de formigó tipus ICA o equivalents, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt
1:0,5:4  i graons de polietilè taronges de 200x200x200 mm. No inclou excavació marc ni
tapa.

prev isió projecte 4 4,00

4,00 825,90 3.303,60

FDDZ6DD4     UT  BASTIMENT CIRC.,FOS.DÚCTIL,P/POU REG.+TAPA ABATIB+TANCAPAS D=600

Subministrament i col·locació de bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i
tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter

prev isió projecte 4 4,00

4,00 145,85 583,40

TOTAL SUBCAPITOL X013 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT.......... 19.405,52
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SUBCAPITOL X014 SEGURETAT I  SALUT LABORAL                                       
PLASS02      UT  PLA DE S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                     

Confecció de Pla de Seguretat i Salut laboral conforme a l'estudi o estudi bàsic de segu-
retat i salut laboral del projecte, per a una obra d'urbanització d'alt impacte (en zona urba-
na consolidada) de PEM<250.000€. El Pla complirà tota la normativa vigent en matèria de
prevenció de riscos laborals i també tindrà en compte la senyalització i desviaments via-
ris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra.

prev isió projecte 1 1,00

1,00 962,06 962,06

IMPLANTSS11  UT  IMPLANTACIÓ S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                

Implantació de la seguretat i salut laboral d'una d'urbanització d'alt impacte (en zona urba-
na consolidada) de PEM<250.000€. per tal de complir tota la normativa vigent en matèria
de prevenció de riscos laborals i també tindrà en compte la senyalització i desviaments
viaris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra. Inclou el subministrament de protec-
cions individuals, col·lectives i equipaments+formació.

prev isió projecte 1 1,00

1,00 1.703,18 1.703,18

TOTAL SUBCAPITOL X014 SEGURETAT I SALUT LABORAL...... 2.665,24
SUBCAPITOL X015 CONTROL DE QUALITAT                                             

CDQURB2      UT  CDQ OBRA URB. PEM<250.000€                                      

Despesa derivada del control de qualitat d'una obra d'urbanització de sanejament amb un
PEM >250.000€. Inclou inspecció TV abans de terraplenar rasa i un altra cop terraplenat
i pavimentat. Inclou assajos bàsics dels materials de replè compactats.

prev isió projecte 1 1,00

1,00 1.714,54 1.714,54

TOTAL SUBCAPITOL X015 CONTROL DE QUALITAT................... 1.714,54

TOTAL CAPITOL X01 C/ BASSEGODA................................................................................................................. 91.607,05
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CAPITOL X02 C/ CARDENAL MARGARIT                                            
SUBCAPITOL X021 ACTUACIONS PRÈVIES                                              

VARIS        UT  PUBLICITAT OBRA FONS COHESIÓ                                    

Publicitat de l'obra conforme les bases reglamentàries dels Fons Europeus de Cohesió FE-
DER. Inclou:
- Subministrament i col·locació de cartell de mides reglamentàries i amb inscripcions homo-
logades a peu d'obra.
- Publicació informativa de l'obra en diari de tirada autonòmica a determinar per l'òrgan in-
termig de gestió.
- Presa fotogràfica en format digital del transcurs de l'obra
- Presa de videos de l'execució de l'obra
- Entrega final de document fotogràfic imprès amb l'evolució de l'obra i la inspecció TV fi-
nal de la claveguera (DVD+informe imprès).

prev isió projecte 1 1,00

1,00 1.500,00 1.500,00

TOTAL SUBCAPITOL X021 ACTUACIONS PRÈVIES .................... 1.500,00
SUBCAPITOL X022 OBRA CIVIL                                                      

TALLDISC     ML  TALL AMB DISC DE PAVIMENT                                       

Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, f ins a una fondària
de 20 cm

pav iment asfàltic cardenal margarit 2 35,60 71,20

71,20 3,27 232,82

AASFALT      M2  ENDERROC PAVIMENT ASFÀLTIC AMB MITJANS MECÀNICS                 

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i f ins a 2 m d'amplà-
ria amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. Criteri d'amidament:
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especif icacions de la DT.

cardenal margarit 1 33,20 0,60 19,92

19,92 7,56 150,60

RMAQ         M3  EXCAVACIÓ A MÀQUINA EN RASA FINS A 1,5M. DE FONDÀRIA            

Excavació de rasa de fins a 1.5 m de fondària i f ins a 2 m d'amplària, en terreny de tràn-
sit, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat. Criteri d'amidament: m3
de volum excavat segons les especif icacions 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 modif icacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'ex-
cés 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 talus-
sos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correc-
ta 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 se-
va eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sem-
pre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i
voladures.

cardenal margarit 1 23,69 0,60 1,30 18,48

18,48 90,53 1.672,99
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ABOCADOR     M3  CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT ABOCADOR                             

Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador especí-
f ic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 10 km, amb camió
de 7 t, carregat amb mitjans manuals.Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el crite-
ri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'es-
ponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament
i expressament per la DF.La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de man-
teniment de l'abocador.Es considera un increment per esponjament d'un 35%. Inclou Dis-
posició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb una densitat des de 1,10 fins
a 1,45 t/m3.

pav . asfàltic 4,0338 4,03
terres i altres 1,35 9,61 12,97

17,00 47,76 811,92

SORRA        M3  SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE SORRA A RASA                        

Subministrament de terra seleccionada d'aportació.Criteri d'amidament: m3 de volum ami-
dat segons les especif icacions de la DT.Es considera un increment per esponjament d'a-
cord amb els criteris següents:- Excavacions en terreny fluix: 15% - Excavacions en ter-
reny compacte: 20% - Excavacions en terreny de trànsit: 25% - Excavacions en roca:
25%.  Inclou el rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i f ins a 2 m, amb mate-
rial seleccionat, en tongades de gruix més de 25 i f ins a 50 cm, utilitzant corró vibratori
per a compactar, amb compactació del 95 % PM.

rases amb clav egueres 1 33,00 0,60 0,30 5,94

5,94 34,62 205,64

GRAVACIM     M3  GRAVA-CIMENT PER A FARCIMENT I ESTESA                           

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i f ins a 2 m, amb material adequat, en
tongades de gruix més de 25 i f ins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb
compactació del 95 % PM. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especif ica-
cions de la DT. La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas
de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no es-
tà inclòs en cas de que es tracti de terres.

rebliment rases cardenal margarit 1 18,33 0,60 1,30 14,30

14,30 125,63 1.796,51

SUBB         M3  SUBBASE. ESTESA I COMPACTACIÓ                                   

Subbase de terra-ciment elaborada a l'obra en planta, amb terra seleccionada i ciment pòrt-
land amb f iller calcari CEM II/B-L 32,5 N, col.locada amb estenedora i piconatge del mate-
rial al 95% del PM. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especif icacions de
la DT. No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tole-
rables.No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. No és d'abonament en
aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'afegeixi per a donar obertura al tràn-
sit. L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a
la unitat d'obra de la capa subjacent.

rebliment rases carrer bassegoda 1 95,33 0,60 0,25 14,30

14,30 36,18 517,37
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RASFALT      M2  REPOSICIÓ D'AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT                        

Reposició de paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa D-12 amb gra-
nulat granític i betum asfàltic de penetració, de 10 cm de gruix, estesa i compactada ma-
nualment al 98 % de l'assaig marshall. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada se-
gons les especif icacions de la DT.

cardenal margarit 1 33,20 0,60 19,92

19,92 36,19 720,90

TOTAL SUBCAPITOL X022 OBRA CIVIL........................................ 6.108,75
SUBCAPITOL X023 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT                                         

TPVC315S     ML  SIC TUB PVC D315MM UNE EN 1401-1 SENYALITZAT                    

Subministrament i col·locació de tub de sanejament de PVC de diàmetre nominal 315mm
de paret massissa, autoportant, amb unió amb junta llaviada i goma, col·locat al fons de
la rasa amb el pendent que assenyali el projecte. Criteri d'amidament: m de llargària instal·la-
da, amidada segons les especif icacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts
per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments
que s'hagin efectuat. Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les
proves sobre la tuberia instal·lada.

c/ cardenal margarit 1 33,00 33,00

33,00 33,49 1.105,17

CLICK315160  UT  ESCOMESA INGERT CLICK D160MM PER TUB PVC315                     

Subministrament i col·locació d'escomesa sistema ingert clic, marca tuyper o equivalent,
amb pvc une 1401-1 de diàmetre 160mm per acoplar-se a tub de de pvc de diàmetre 315mm.
Inclou la formació del forat al tub, la connexió al tub preexistent d'escomesa i el segellat
del conjunt.

prev isió projecte 10 10,00

10,00 92,14 921,40

CONPOU       UT  CONNEXIÓ A POU EXISTENT XARXA SANEJ.                            

Connexió de nova xarxa de sanejament de d.200mm a pou o tub existent de sanejament
visitable.  Inclou la perforació, aplicació de cola i àrid al tub, morter al forat del pou, sege-
llat f inal i totes les despeses auxiliars.

connex ions a pous/tubs x arx a 2 2,00

2,00 61,55 123,10

ENLL315      UT  MANIGUET UNIÓ FEMELLA/FEMELLA COLZE 45º D-315MM                 

Subministrament i col·locació de maniguet d'unió femella/femella per a colze de 45º de dià-
metre 315mm de pvc une 1401-1 sobre canonada del mateix tipus.

prev isió projecte 2 2,00

2,00 96,93 193,86

PRV2.5       UT  POU D=100CM,H=2,8M,SOLERA+LLAMB.HM-20P/20/I,MAÓ CALAT 14CM,ARREB

Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2,8 m de fondària, amb solera amb llambor-
dins sobre llit de formigó HM-20P/20/I, paret de maó calat de gruix 30 cm o anells prefabri-
cats de formigó tipus ICA o equivalents, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt
1:0,5:4  i graons de polietilè taronges de 200x200x200 mm. No inclou excavació marc ni
tapa.

prev isió projecte 1 1,00

1,00 825,90 825,90

FDDZ6DD4     UT  BASTIMENT CIRC.,FOS.DÚCTIL,P/POU REG.+TAPA ABATIB+TANCAPAS D=600

Subministrament i col·locació de bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i
tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter

prev isió projecte 1 1,00
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1,00 145,85 145,85

TOTAL SUBCAPITOL X023 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT.......... 3.315,28
SUBCAPITOL X024 SEGURETAT I  SALUT LABORAL                                       

PLASS12      UT  PLA DE S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                     

Confecció de Pla de Seguretat i Salut laboral conforme a l'estudi o estudi bàsic de segu-
retat i salut laboral del projecte, per a una obra d'urbanització d'alt impacte (en zona urba-
na consolidada) de PEM<250.000€. El Pla complirà tota la normativa vigent en matèria de
prevenció de riscos laborals i també tindrà en compte la senyalització i desviaments via-
ris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra.

prev isió obra 1 1,00

1,00 168,58 168,58

IMPLANTSS6   UT  IMPLANTACIÓ S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                

Implantació de la seguretat i salut laboral d'una d'urbanització d'alt impacte (en zona urba-
na consolidada) de PEM<250.000€. per tal de complir tota la normativa vigent en matèria
de prevenció de riscos laborals i també tindrà en compte la senyalització i desviaments
viaris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra. Inclou el subministrament de protec-
cions individuals, col·lectives i equipaments+formació.

prev isió projecte 1 1,00

1,00 481,26 481,26

TOTAL SUBCAPITOL X024 SEGURETAT I SALUT LABORAL...... 649,84
SUBCAPITOL X025 CONTROL DE QUALITAT                                             

CDQURB13     UT  CDQ OBRA URB. PEM<250.000€                                      

Despesa derivada del control de qualitat d'una obra d'urbanització de sanejament amb un
PEM >250.000€. Inclou inspecció TV abans de terraplenar rasa i un altra cop terraplenat
i pavimentat. Inclou assajos bàsics dels materials de replè compactats.

prev isió projecte 1 1,00

1,00 339,59 339,59

TOTAL SUBCAPITOL X025 CONTROL DE QUALITAT................... 339,59

TOTAL CAPITOL X02 C/ CARDENAL MARGARIT................................................................................................ 11.913,46
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CAPITOL X03 C/ CARTAGENA                                                    
SUBCAPITOL X031 ACTUACIONS PRÈVIES                                              

VARIS        UT  PUBLICITAT OBRA FONS COHESIÓ                                    

Publicitat de l'obra conforme les bases reglamentàries dels Fons Europeus de Cohesió FE-
DER. Inclou:
- Subministrament i col·locació de cartell de mides reglamentàries i amb inscripcions homo-
logades a peu d'obra.
- Publicació informativa de l'obra en diari de tirada autonòmica a determinar per l'òrgan in-
termig de gestió.
- Presa fotogràfica en format digital del transcurs de l'obra
- Presa de videos de l'execució de l'obra
- Entrega final de document fotogràfic imprès amb l'evolució de l'obra i la inspecció TV fi-
nal de la claveguera (DVD+informe imprès).

prev isió projecte 1 1,00

1,00 1.500,00 1.500,00

TOTAL SUBCAPITOL X031 ACTUACIONS PRÈVIES .................... 1.500,00
SUBCAPITOL X032 OBRA CIVIL                                                      

TALLDISC     ML  TALL AMB DISC DE PAVIMENT                                       

Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, f ins a una fondària
de 20 cm

pav iment asfàltic carrer cartagena 2 529,90 1.059,80

1.059,80 3,27 3.465,55

AASFALT      M2  ENDERROC PAVIMENT ASFÀLTIC AMB MITJANS MECÀNICS                 

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i f ins a 2 m d'amplà-
ria amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. Criteri d'amidament:
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especif icacions de la DT.

carrer cartagena 1 880,47 0,60 528,28

528,28 7,56 3.993,80

RMAQ         M3  EXCAVACIÓ A MÀQUINA EN RASA FINS A 1,5M. DE FONDÀRIA            

Excavació de rasa de fins a 1.5 m de fondària i f ins a 2 m d'amplària, en terreny de tràn-
sit, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat. Criteri d'amidament: m3
de volum excavat segons les especif icacions 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 modif icacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'ex-
cés 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 talus-
sos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correc-
ta 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 se-
va eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sem-
pre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i
voladures.

rases carrer cartagena 1 622,20 0,60 1,35 503,98

503,98 90,53 45.625,31
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

ABOCADOR     M3  CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT ABOCADOR                             

Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador especí-
f ic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 10 km, amb camió
de 7 t, carregat amb mitjans manuals.Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el crite-
ri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'es-
ponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament
i expressament per la DF.La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de man-
teniment de l'abocador.Es considera un increment per esponjament d'un 35%. Inclou Dis-
posició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb una densitat des de 1,10 fins
a 1,45 t/m3.

pav . asfàltic 106,9767 106,98
terres sobreres 1,35 213,45 288,16

395,14 47,76 18.871,89

SORRA        M3  SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE SORRA A RASA                        

Subministrament de terra seleccionada d'aportació.Criteri d'amidament: m3 de volum ami-
dat segons les especif icacions de la DT.Es considera un increment per esponjament d'a-
cord amb els criteris següents:- Excavacions en terreny fluix: 15% - Excavacions en ter-
reny compacte: 20% - Excavacions en terreny de trànsit: 25% - Excavacions en roca:
25%.  Inclou el rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i f ins a 2 m, amb mate-
rial seleccionat, en tongades de gruix més de 25 i f ins a 50 cm, utilitzant corró vibratori
per a compactar, amb compactació del 95 % PM.

carrer cartagena 1 190,35 0,60 0,90 102,79

102,79 34,62 3.558,59

GRAVACIM     M3  GRAVA-CIMENT PER A FARCIMENT I ESTESA                           

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i f ins a 2 m, amb material adequat, en
tongades de gruix més de 25 i f ins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb
compactació del 95 % PM. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especif ica-
cions de la DT. La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas
de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no es-
tà inclòs en cas de que es tracti de terres.

rebliment rases carrer cartagena 1 85,42 0,60 1,35 69,19

69,19 125,63 8.692,34

SUBB         M3  SUBBASE. ESTESA I COMPACTACIÓ                                   

Subbase de terra-ciment elaborada a l'obra en planta, amb terra seleccionada i ciment pòrt-
land amb f iller calcari CEM II/B-L 32,5 N, col.locada amb estenedora i piconatge del mate-
rial al 95% del PM. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especif icacions de
la DT. No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tole-
rables.No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. No és d'abonament en
aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'afegeixi per a donar obertura al tràn-
sit. L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a
la unitat d'obra de la capa subjacent.

subbase carrer cartagena 1 271,07 0,60 0,25 40,66

40,66 36,18 1.471,08
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

RASFALT      M2  REPOSICIÓ D'AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT                        

Reposició de paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa D-12 amb gra-
nulat granític i betum asfàltic de penetració, de 10 cm de gruix, estesa i compactada ma-
nualment al 98 % de l'assaig marshall. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada se-
gons les especif icacions de la DT.

carrer cartagena 1 880,47 0,60 528,28

528,28 36,19 19.118,45

TOTAL SUBCAPITOL X032 OBRA CIVIL........................................ 104.797,01
SUBCAPITOL X033 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT                                         

BOMB8H       UT  8H BOMBES ESGOTAMENT AIGÜES RES./FREAT. EXISTENTS               

8 hores de treballs de bombes d'esgotament d'aigües residuals o freàtiques existent. In-
clou camions cuba, transports i materials auxiliars.

prev isió projecte 10 10,00

10,00 129,00 1.290,00

TPVC315S     ML  SIC TUB PVC D315MM UNE EN 1401-1 SENYALITZAT                    

Subministrament i col·locació de tub de sanejament de PVC de diàmetre nominal 315mm
de paret massissa, autoportant, amb unió amb junta llaviada i goma, col·locat al fons de
la rasa amb el pendent que assenyali el projecte. Criteri d'amidament: m de llargària instal·la-
da, amidada segons les especif icacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts
per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments
que s'hagin efectuat. Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les
proves sobre la tuberia instal·lada.

carrer cartagena 1 261,00 261,00

261,00 33,49 8.740,89

PRV2.5       UT  POU D=100CM,H=2,8M,SOLERA+LLAMB.HM-20P/20/I,MAÓ CALAT 14CM,ARREB

Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2,8 m de fondària, amb solera amb llambor-
dins sobre llit de formigó HM-20P/20/I, paret de maó calat de gruix 30 cm o anells prefabri-
cats de formigó tipus ICA o equivalents, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt
1:0,5:4  i graons de polietilè taronges de 200x200x200 mm. No inclou excavació marc ni
tapa.

prev isió projecte 3 3,00

3,00 825,90 2.477,70

FDDZ6DD41    UT  MARC I TAPA.,FOS.DÚCTIL E600 A/TAPA ABATIB+TANCAPAS D-600MM.    

Subministrament i col·locació de bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i
tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe E600 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter

prev isió projecte 8 8,00

8,00 168,13 1.345,04

CLICK315160  UT  ESCOMESA INGERT CLICK D160MM PER TUB PVC315                     

Subministrament i col·locació d'escomesa sistema ingert clic, marca tuyper o equivalent,
amb pvc une 1401-1 de diàmetre 160mm per acoplar-se a tub de de pvc de diàmetre 315mm.
Inclou la formació del forat al tub, la connexió al tub preexistent d'escomesa i el segellat
del conjunt.

prev isió projecte 9 9,00

9,00 92,14 829,26

CLICK400200  UT  ESCOMESA INGERT CLICK D200MM PER TUB PVC400                     

Subministrament i col·locació d'escomesa sistema ingert clic , marca tuyper o equivalent,
amb pvc une 1401-1 de diàmetre 200mm per acoplar-se a tub de de pvc de diàmetre 400mm.
Inclou la formació del forat al tub, la connexió al tub preexistent d'escomesa i el segellat
del conjunt.

prev isió projecte 10 10,00
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

10,00 133,36 1.333,60

CONNEX400P   UT  CONNEXIÓ XARXA SANEJ. D315MM A POU DE REGISTRE                  

Connexió de xarxa de sanejament de diàmetre 315-400mm a pou de sanejament visitable.
 Inclou la perforació, aplicació de cola i àrid al tub, morter al forat del pou, segellat f inal i
totes les despeses auxiliars.

prev isió projecte 11 11,00

11,00 69,12 760,32

CMF45160     UT  COLZE 45º MASCLE/ FEMELLA D160MM                                

Subministrament i col·locació de maniguet d'unió mascle/femella per a colze 45º de diàme-
tre 160mm de pvc une 1401-1 sobre canonada del mateix tipus.

prev isió projecte 7 7,00

7,00 19,79 138,53

CMF45200     UT  COLZE 45º MASCLE/ FEMELLA D200MM                                

Subministrament i col·locació de maniguet d'unió mascle/femella per a colze 45º de diàme-
tre 200mm de pvc une 1401-1 sobre canonada del mateix tipus.

prev isió projecte 4 4,00

4,00 30,49 121,96

TOTAL SUBCAPITOL X033 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT.......... 17.037,30
SUBCAPITOL X034 SEGURETAT I  SALUT LABORAL                                       

PLASS02      UT  PLA DE S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                     

Confecció de Pla de Seguretat i Salut laboral conforme a l'estudi o estudi bàsic de segu-
retat i salut laboral del projecte, per a una obra d'urbanització d'alt impacte (en zona urba-
na consolidada) de PEM<250.000€. El Pla complirà tota la normativa vigent en matèria de
prevenció de riscos laborals i també tindrà en compte la senyalització i desviaments via-
ris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra.

prev isió projecte 1 1,00

1,00 962,06 962,06

IMPLANTSS11  UT  IMPLANTACIÓ S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                

Implantació de la seguretat i salut laboral d'una d'urbanització d'alt impacte (en zona urba-
na consolidada) de PEM<250.000€. per tal de complir tota la normativa vigent en matèria
de prevenció de riscos laborals i també tindrà en compte la senyalització i desviaments
viaris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra. Inclou el subministrament de protec-
cions individuals, col·lectives i equipaments+formació.

prev isió projecte 1 1,00

1,00 1.703,18 1.703,18

TOTAL SUBCAPITOL X034 SEGURETAT I SALUT LABORAL...... 2.665,24
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SUBCAPITOL X035 CONTROL DE QUALITAT                                             
CDQURB2      UT  CDQ OBRA URB. PEM<250.000€                                      

Despesa derivada del control de qualitat d'una obra d'urbanització de sanejament amb un
PEM >250.000€. Inclou inspecció TV abans de terraplenar rasa i un altra cop terraplenat
i pavimentat. Inclou assajos bàsics dels materials de replè compactats.

prev isió projecte 1 1,00

1,00 1.714,54 1.714,54

TOTAL SUBCAPITOL X035 CONTROL DE QUALITAT................... 1.714,54

TOTAL CAPITOL X03 C/ CARTAGENA.................................................................................................................. 127.714,09
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MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL E02 RDA. FORT ROIG                                                  
SUBCAPITOL E021 ACTUACIONS PRÈVIES                                              

VARIS        UT  PUBLICITAT OBRA FONS COHESIÓ                                    

Publicitat de l'obra conforme les bases reglamentàries dels Fons Europeus de Cohesió FE-
DER. Inclou:
- Subministrament i col·locació de cartell de mides reglamentàries i amb inscripcions homo-
logades a peu d'obra.
- Publicació informativa de l'obra en diari de tirada autonòmica a determinar per l'òrgan in-
termig de gestió.
- Presa fotogràfica en format digital del transcurs de l'obra
- Presa de videos de l'execució de l'obra
- Entrega final de document fotogràfic imprès amb l'evolució de l'obra i la inspecció TV fi-
nal de la claveguera (DVD+informe imprès).

prev isió projecte 1 1,00

1,00 1.500,00 1.500,00

TOTAL SUBCAPITOL E021 ACTUACIONS PRÈVIES .................... 1.500,00
SUBCAPITOL E022 OBRA CIVIL                                                      

TALLDISC     ML  TALL AMB DISC DE PAVIMENT                                       

Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, f ins a una fondària
de 20 cm

pav iment asfàltic fort roig 2 17,63 35,26

35,26 3,27 115,30

AEMB         UT  ENDERROC D'EMBORNAL EXISTENT DE 70X30X85CM APROX.               

Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans manuals
i càrrega sobre camió. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segons
les especif icacions de la DT.

carrer fort roig 14 14,00

14,00 36,34 508,76

AASFALT      M2  ENDERROC PAVIMENT ASFÀLTIC AMB MITJANS MECÀNICS                 

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i f ins a 2 m d'amplà-
ria amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. Criteri d'amidament:
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especif icacions de la DT.

carrer fort roig 1 28,00 0,60 16,80

16,80 7,56 127,01

AFORM20      M2  ARRENCAMENT DE PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 20CM.                     

Demolició de paviment de formigó, de f ins a 20 cm de gruix i f ins a 2 m d'amplària, amb mar-
tell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega sobre camió.

carrer fort roig 1 14,67 0,60 8,80

8,80 21,97 193,34
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RMAQ         M3  EXCAVACIÓ A MÀQUINA EN RASA FINS A 1,5M. DE FONDÀRIA            

Excavació de rasa de fins a 1.5 m de fondària i f ins a 2 m d'amplària, en terreny de tràn-
sit, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat. Criteri d'amidament: m3
de volum excavat segons les especif icacions 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 modif icacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'ex-
cés 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 talus-
sos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correc-
ta 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 se-
va eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sem-
pre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i
voladures.

rases carrer fort roig 1 4,61 0,60 1,30 3,60

3,60 90,53 325,91

RMA          ME  EXCAVACIÓ MANUAL EN RASA FINS A 1,5M. DE FONDÀRIA               

Excavació de rasa de fins a 1.5 m de fondària i f ins a 2 m d'amplària, en terreny de tràn-
sit, amb mitjans manuals i càrrega mecànica del material excavat. Criteri d'amidament: m3
de volum excavat segons les especif icacions 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 modif icacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'ex-
cés 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 talus-
sos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correc-
ta 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 se-
va eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sem-
pre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i
voladures.

rases carrer fort roig 1 3,59 0,60 1,30 2,80

2,80 118,31 331,27

ABOCADOR     M3  CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT ABOCADOR                             

Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador especí-
f ic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 10 km, amb camió
de 7 t, carregat amb mitjans manuals.Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el crite-
ri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'es-
ponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament
i expressament per la DF.La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de man-
teniment de l'abocador.Es considera un increment per esponjament d'un 35%. Inclou Dis-
posició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb una densitat des de 1,10 fins
a 1,45 t/m3.

pav . asfàltic 3,402 3,40
terra sobrera ex cav acions div erses 1 3,62 3,62

7,02 47,76 335,28
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SORRA        M3  SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE SORRA A RASA                        

Subministrament de terra seleccionada d'aportació.Criteri d'amidament: m3 de volum ami-
dat segons les especif icacions de la DT.Es considera un increment per esponjament d'a-
cord amb els criteris següents:- Excavacions en terreny fluix: 15% - Excavacions en ter-
reny compacte: 20% - Excavacions en terreny de trànsit: 25% - Excavacions en roca:
25%.  Inclou el rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i f ins a 2 m, amb mate-
rial seleccionat, en tongades de gruix més de 25 i f ins a 50 cm, utilitzant corró vibratori
per a compactar, amb compactació del 95 % PM.

carrer fort roig 1 5,26 0,60 0,90 2,84

2,84 34,62 98,32

GRAVACIM     M3  GRAVA-CIMENT PER A FARCIMENT I ESTESA                           

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i f ins a 2 m, amb material adequat, en
tongades de gruix més de 25 i f ins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb
compactació del 95 % PM. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especif ica-
cions de la DT. La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas
de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no es-
tà inclòs en cas de que es tracti de terres.

rebliment rases carrer fort roig 1 1,41 0,60 1,30 1,10

1,10 125,63 138,19

SUBB         M3  SUBBASE. ESTESA I COMPACTACIÓ                                   

Subbase de terra-ciment elaborada a l'obra en planta, amb terra seleccionada i ciment pòrt-
land amb f iller calcari CEM II/B-L 32,5 N, col.locada amb estenedora i piconatge del mate-
rial al 95% del PM. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especif icacions de
la DT. No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tole-
rables.No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. No és d'abonament en
aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'afegeixi per a donar obertura al tràn-
sit. L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a
la unitat d'obra de la capa subjacent.

subbase carrer fort roig 1 7,60 0,60 0,25 1,14

1,14 36,18 41,25

RFORM20      M2  REPOSICIÓ DE SOLERA DE FORMIGÓ DE 20CM.                         

Reposició de base per a calçada, de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandà-
ria màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat

carrer fort roig 1 14,67 0,60 8,80

8,80 31,34 275,79

RASFALT      M2  REPOSICIÓ D'AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT                        

Reposició de paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa D-12 amb gra-
nulat granític i betum asfàltic de penetració, de 10 cm de gruix, estesa i compactada ma-
nualment al 98 % de l'assaig marshall. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada se-
gons les especif icacions de la DT.

carrer fort roig 1 28,00 0,60 16,80

16,80 36,19 607,99

TOTAL SUBCAPITOL E022 OBRA CIVIL........................................ 3.098,41
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SUBCAPITOL E023 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT                                         
TPVC160S     ML  SIC TUB PVC D160MM UNE EN 1401-1 SENYALITZAT                    

Subministrament i col·locació de tub de sanejament de PVC de diàmetre nominal 160mm
de paret massissa, autoportant, amb unió amb junta llaviada i goma, col·locat al fons de
la rasa amb el pendent que assenyali el projecte. Criteri d'amidament: m de llargària instal·la-
da, amidada segons les especif icacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts
per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments
que s'hagin efectuat. Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les
proves sobre la tuberia instal·lada.

carrer fort roig 1 5,00 5,00

5,00 15,66 78,30

TPVC200S     ML  SIC TUB PVC D200MM UNE EN 1401-1 SENYALITZAT                    

Subministrament i col·locació de tub de sanejament de PVC de diàmetre nominal 200mm
de paret massissa, autoportant, amb unió amb junta llaviada i goma, col·locat al fons de
la rasa amb el pendent que assenyali el projecte. Criteri d'amidament: m de llargària instal·la-
da, amidada segons les especif icacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts
per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments
que s'hagin efectuat. Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les
proves sobre la tuberia instal·lada.

carrer fort roig 1 14,00 14,00

14,00 19,08 267,12

CMF90160     UT  COLZE 90º PVC UNE EN 1401-1 MASCLE/FEMELLA D160MM               

Subministrament i col·locació de colze de 90º de pvc une 1401-1 amb unió mascel/feme-
lla per a tubs de 160mm de diàmetre nominal

carrer fort roig 9 9,00

9,00 20,02 180,18

CONNEX160    UT  CONNEXIÓ DE XARXA SANEJAMENT EXIST. D160MM A POU EXIST.         

Connexió de nova xarxa de sanejament de d.160mm a pou existent de sanejament visita-
ble.  Inclou la perforació, aplicació de cola i àrid al tub, morter al forat del pou, segellat f i-
nal i totes les despeses auxiliars.

connex ions carrer fort roig 9 9,00

9,00 52,35 471,15

ENLL160      UT  MANIGUET UNIÓ FEMELLA/FEMELLA D160MM UNE EN 1401-1              

Subministrament i col·locació de maniguet/colze 45º d'unió de pvc une 1401-1 per a diàme-
tre nominal 160mm., amb unió femella-femella i junta llaviada amb goma elàstica.

carrer fort roig 9 9,00

9,00 19,79 178,11

EPFOSA       UT  EMBORNAL PREFABR. FOSA FD BENITO DELTA 50 O EQUIVALENT          

Subministrament i col·locació de caixò prefabricat de fosa dúctil amb reixa per a embornal,
model Delta 50 de FD Benito o equivalent. Inclou l'excavació, càrrega i transport a l'aboca-
dor de terres/runa. Inclou el connexionat a la xarxa existent.

carrer fort roia 9 9,00

9,00 350,55 3.154,95

TOTAL SUBCAPITOL E023 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT.......... 4.329,81
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SUBCAPITOL E024 SEGURETAT I  SALUT LABORAL                                       
PLASS6       UT  PLA DE S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                     

Confecció de Pla de Seguretat i Salut laboral conforme a l'estudi o estudi bàsic de segu-
retat i salut laboral del projecte, per a una obra d'urbanització d'alt impacte (en zona urba-
na consolidada) de PEM<250.000€. El Pla complirà tota la normativa vigent en matèria de
prevenció de riscos laborals i també tindrà en compte la senyalització i desviaments via-
ris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra.

prev isió projecte 1 1,00

1,00 360,95 360,95

IMPLANTSS6   UT  IMPLANTACIÓ S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                

Implantació de la seguretat i salut laboral d'una d'urbanització d'alt impacte (en zona urba-
na consolidada) de PEM<250.000€. per tal de complir tota la normativa vigent en matèria
de prevenció de riscos laborals i també tindrà en compte la senyalització i desviaments
viaris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra. Inclou el subministrament de protec-
cions individuals, col·lectives i equipaments+formació.

prev isió projecte 1 1,00

1,00 481,26 481,26

TOTAL SUBCAPITOL E024 SEGURETAT I SALUT LABORAL...... 842,21
SUBCAPITOL E025 CONTROL DE QUALITAT                                             

CDQURB7      UT  CDQ OBRA URB. PEM<250.000€                                      

Despesa derivada del control de qualitat d'una obra d'urbanització de sanejament amb un
PEM >250.000€. Inclou inspecció TV abans de terraplenar rasa i un altra cop terraplenat
i pavimentat. Inclou assajos bàsics dels materials de replè compactats.

prev isió projecte 1 1,00

1,00 371,98 371,98

TOTAL SUBCAPITOL E025 CONTROL DE QUALITAT................... 371,98

TOTAL CAPITOL E02 RDA. FORT ROIG............................................................................................................... 10.142,41
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CAPITOL E03 C/ MARE DE DÉU DELS ÀNGELS                                      
SUBCAPITOL E031 ACTUACIONS PRÈVIES                                              

VARIS        UT  PUBLICITAT OBRA FONS COHESIÓ                                    

Publicitat de l'obra conforme les bases reglamentàries dels Fons Europeus de Cohesió FE-
DER. Inclou:
- Subministrament i col·locació de cartell de mides reglamentàries i amb inscripcions homo-
logades a peu d'obra.
- Publicació informativa de l'obra en diari de tirada autonòmica a determinar per l'òrgan in-
termig de gestió.
- Presa fotogràfica en format digital del transcurs de l'obra
- Presa de videos de l'execució de l'obra
- Entrega final de document fotogràfic imprès amb l'evolució de l'obra i la inspecció TV fi-
nal de la claveguera (DVD+informe imprès).

prev isió projecte 1 1,00

1,00 1.500,00 1.500,00

TOTAL SUBCAPITOL E031 ACTUACIONS PRÈVIES .................... 1.500,00
SUBCAPITOL E032 OBRA CIVIL                                                      

AEMB         UT  ENDERROC D'EMBORNAL EXISTENT DE 70X30X85CM APROX.               

Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans manuals
i càrrega sobre camió. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segons
les especif icacions de la DT.

carrer mare de déu dels àngels 24 24,00

24,00 36,34 872,16

AASFALT      M2  ENDERROC PAVIMENT ASFÀLTIC AMB MITJANS MECÀNICS                 

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i f ins a 2 m d'amplà-
ria amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. Criteri d'amidament:
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especif icacions de la DT.

carrer mare de déu dels àngels 24 1,00 1,00 24,00

24,00 7,56 181,44

AFORM20      M2  ARRENCAMENT DE PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 20CM.                     

Demolició de paviment de formigó, de f ins a 20 cm de gruix i f ins a 2 m d'amplària, amb mar-
tell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega sobre camió.

carrer mare de déu dels àngels 24 1,00 1,00 24,00

24,00 21,97 527,28

RMA          ME  EXCAVACIÓ MANUAL EN RASA FINS A 1,5M. DE FONDÀRIA               

Excavació de rasa de fins a 1.5 m de fondària i f ins a 2 m d'amplària, en terreny de tràn-
sit, amb mitjans manuals i càrrega mecànica del material excavat. Criteri d'amidament: m3
de volum excavat segons les especif icacions 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 modif icacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'ex-
cés 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 talus-
sos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correc-
ta 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 se-
va eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sem-
pre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i
voladures.

rases mare de deu dels angels 24 1,00 1,00 1,00 24,00

24,00 118,31 2.839,44
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ABOCADOR     M3  CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT ABOCADOR                             

Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador especí-
f ic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 10 km, amb camió
de 7 t, carregat amb mitjans manuals.Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el crite-
ri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'es-
ponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament
i expressament per la DF.La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de man-
teniment de l'abocador.Es considera un increment per esponjament d'un 35%. Inclou Dis-
posició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb una densitat des de 1,10 fins
a 1,45 t/m3.

embornals 19,44 19,44
pav . asfàltic 4,86 4,86
pav .formigó 1,35 0,20 0,73 =02/AFORM20

Total cantidades alzadas 5,75

30,78 47,76 1.470,05

SORRA        M3  SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE SORRA A RASA                        

Subministrament de terra seleccionada d'aportació.Criteri d'amidament: m3 de volum ami-
dat segons les especif icacions de la DT.Es considera un increment per esponjament d'a-
cord amb els criteris següents:- Excavacions en terreny fluix: 15% - Excavacions en ter-
reny compacte: 20% - Excavacions en terreny de trànsit: 25% - Excavacions en roca:
25%.  Inclou el rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i f ins a 2 m, amb mate-
rial seleccionat, en tongades de gruix més de 25 i f ins a 50 cm, utilitzant corró vibratori
per a compactar, amb compactació del 95 % PM.

rasa tubs 1 24,00 0,40 0,46 4,42

4,42 34,62 153,02

GRAVACIM     M3  GRAVA-CIMENT PER A FARCIMENT I ESTESA                           

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i f ins a 2 m, amb material adequat, en
tongades de gruix més de 25 i f ins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb
compactació del 95 % PM. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especif ica-
cions de la DT. La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas
de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no es-
tà inclòs en cas de que es tracti de terres.

rebliment rases 1 24,00 0,40 0,60 5,76

5,76 125,63 723,63

SUBB         M3  SUBBASE. ESTESA I COMPACTACIÓ                                   

Subbase de terra-ciment elaborada a l'obra en planta, amb terra seleccionada i ciment pòrt-
land amb f iller calcari CEM II/B-L 32,5 N, col.locada amb estenedora i piconatge del mate-
rial al 95% del PM. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especif icacions de
la DT. No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tole-
rables.No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. No és d'abonament en
aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'afegeixi per a donar obertura al tràn-
sit. L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a
la unitat d'obra de la capa subjacent.

subbase carrer fort roig 1 24,00 0,40 0,25 2,40

2,40 36,18 86,83
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RFORM20      M2  REPOSICIÓ DE SOLERA DE FORMIGÓ DE 20CM.                         

Reposició de base per a calçada, de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandà-
ria màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat

carrer mare de déu dels àngels 24 1,00 1,00 24,00

24,00 31,34 752,16

RASFALT      M2  REPOSICIÓ D'AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT                        

Reposició de paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa D-12 amb gra-
nulat granític i betum asfàltic de penetració, de 10 cm de gruix, estesa i compactada ma-
nualment al 98 % de l'assaig marshall. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada se-
gons les especif icacions de la DT.

carrer mare de déu dels àngels 24 1,00 1,00 24,00

24,00 36,19 868,56

TOTAL SUBCAPITOL E032 OBRA CIVIL........................................ 8.474,57
SUBCAPITOL E033 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT                                         

TPVC160S     ML  SIC TUB PVC D160MM UNE EN 1401-1 SENYALITZAT                    

Subministrament i col·locació de tub de sanejament de PVC de diàmetre nominal 160mm
de paret massissa, autoportant, amb unió amb junta llaviada i goma, col·locat al fons de
la rasa amb el pendent que assenyali el projecte. Criteri d'amidament: m de llargària instal·la-
da, amidada segons les especif icacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts
per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments
que s'hagin efectuat. Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les
proves sobre la tuberia instal·lada.

carrer mare de déu dels àngels 1 24,00 24,00

24,00 15,66 375,84

FD5J535E     UT  CAIXA PER EMBORNAL, COL·LOCADA. GERO LLISCAT INTERIORMENT       

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm o similar adient per reixa Delta-80 o equivalent, amb
parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat per
fora amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre solera de
15 cm de formigó HM-20/P/20/I. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especif i-
cacions de la DT. No inclou marc ni reixa.

carrer mare de déu dels àngels 24 24,00

24,00 192,11 4.610,64

FD5Z7CD4     UT  BASTIMENT I REIXA P/EMBORNAL. DELTA-80 O EQUIV. FOSA DUCT.      

Subministrament i col·locació de bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a embor-
nal,  model FD Benito Delta80 o equivalent , classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 12-17
dm2 de superfície d'absorció, col.locat amb morter. Criteri d'amidament: Unitat mesurada
segons les especif icacions de la DT. 

carrer mare de déu dels àngels 24 24,00

24,00 76,43 1.834,32

COLMF90160   UT  COLZE MASCLE/FEMELLA PVC UNE EN 1401-1 90º D160MM               

Subministrament i col·locació de colze 45º d'unió de pvc une 1401-1 per a diàmetre nomi-
nal 160mm., amb unió femella-femella i junta llaviada amb goma elàstica.

carrer mare de déu dels àngels 24 24,00

24,00 19,79 474,96

CONNEX160    UT  CONNEXIÓ DE XARXA SANEJAMENT EXIST. D160MM A POU EXIST.         

Connexió de nova xarxa de sanejament de d.160mm a pou existent de sanejament visita-
ble.  Inclou la perforació, aplicació de cola i àrid al tub, morter al forat del pou, segellat f i-
nal i totes les despeses auxiliars.

carrer mare de déu dels àngels 24 24,00
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24,00 52,35 1.256,40

TOTAL SUBCAPITOL E033 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT.......... 8.552,16
SUBCAPITOL E034 SEGURETAT I  SALUT LABORAL                                       

PLASS09      UT  PLA DE S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                     

Confecció de Pla de Seguretat i Salut laboral conforme a l'estudi o estudi bàsic de segu-
retat i salut laboral del projecte, per a una obra d'urbanització d'alt impacte (en zona urba-
na consolidada) de PEM<250.000€. El Pla complirà tota la normativa vigent en matèria de
prevenció de riscos laborals i també tindrà en compte la senyalització i desviaments via-
ris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra.

prev isió projecte 1 1,00

1,00 360,95 360,95

IMPLANTSS02  UT  IMPLANTACIÓ S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                

Implantació de la seguretat i salut laboral d'una d'urbanització d'alt impacte (en zona urba-
na consolidada) de PEM<250.000€. per tal de complir tota la normativa vigent en matèria
de prevenció de riscos laborals i també tindrà en compte la senyalització i desviaments
viaris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra. Inclou el subministrament de protec-
cions individuals, col·lectives i equipaments+formació.

prev isió projecte 1 1,00

1,00 1.282,75 1.282,75

TOTAL SUBCAPITOL E034 SEGURETAT I SALUT LABORAL...... 1.643,70
SUBCAPITOL E035 CONTROL DE QUALITAT                                             

CDQURB9      UT  CDQ OBRA URB. PEM<250.000€                                      

Despesa derivada del control de qualitat d'una obra d'urbanització de sanejament amb un
PEM >250.000€. Inclou inspecció TV abans de terraplenar rasa i un altra cop terraplenat
i pavimentat. Inclou assajos bàsics dels materials de replè compactats.

prev isió projecte 1 1,00

1,00 1.562,49 1.562,49

TOTAL SUBCAPITOL E035 CONTROL DE QUALITAT................... 1.562,49

TOTAL CAPITOL E03 C/ MARE DE DÉU DELS ÀNGELS.................................................................................... 21.732,92
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CAPITOL E04 C/ MARE DE DÉU DEL REMEI                                        
SUBCAPITOL E041 ACTUACIONS PRÈVIES                                              

VARIS2       UT  PUBLICITAT OBRA FONS COHESIÓ                                    

Publicitat de l'obra conforme les bases reglamentàries dels Fons Europeus de Cohesió FE-
DER. Inclou:
- Subministrament i col·locació de cartell de mides reglamentàries i amb inscripcions homo-
logades a peu d'obra.
- Publicació informativa de l'obra en diari de tirada autonòmica a determinar per l'òrgan in-
termig de gestió.
- Presa fotogràfica en format digital del transcurs de l'obra
- Presa de videos de l'execució de l'obra
- Entrega final de document fotogràfic imprès amb l'evolució de l'obra i la inspecció TV fi-
nal de la claveguera (DVD+informe imprès).

prev isió projecte 1 1,00

1,00 500,00 500,00

TOTAL SUBCAPITOL E041 ACTUACIONS PRÈVIES .................... 500,00
SUBCAPITOL E042 OBRA CIVIL                                                      

AEMB         UT  ENDERROC D'EMBORNAL EXISTENT DE 70X30X85CM APROX.               

Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans manuals
i càrrega sobre camió. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segons
les especif icacions de la DT.

carrer mare de déu del remei 24 24,00

24,00 36,34 872,16

TOTAL SUBCAPITOL E042 OBRA CIVIL........................................ 872,16
SUBCAPITOL E043 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT                                         

FD5J535E     UT  CAIXA PER EMBORNAL, COL·LOCADA. GERO LLISCAT INTERIORMENT       

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm o similar adient per reixa Delta-80 o equivalent, amb
parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat per
fora amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre solera de
15 cm de formigó HM-20/P/20/I. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especif i-
cacions de la DT. No inclou marc ni reixa.

carrer mare de Déu del remei 24 24,00

24,00 192,11 4.610,64

FD5Z7CD4     UT  BASTIMENT I REIXA P/EMBORNAL. DELTA-80 O EQUIV. FOSA DUCT.      

Subministrament i col·locació de bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a embor-
nal,  model FD Benito Delta80 o equivalent , classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 12-17
dm2 de superfície d'absorció, col.locat amb morter. Criteri d'amidament: Unitat mesurada
segons les especif icacions de la DT. 

carrer mare de Déu del remei 24 24,00

24,00 76,43 1.834,32

COLMF90160   UT  COLZE MASCLE/FEMELLA PVC UNE EN 1401-1 90º D160MM               

Subministrament i col·locació de colze 45º d'unió de pvc une 1401-1 per a diàmetre nomi-
nal 160mm., amb unió femella-femella i junta llaviada amb goma elàstica.

prev isió projecte 24 24,00

24,00 19,79 474,96

TOTAL SUBCAPITOL E043 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT.......... 6.919,92
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SUBCAPITOL E044 SEGURETAT I  SALUT LABORAL                                       
PLASS8       UT  PLA DE S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                     

Confecció de Pla de Seguretat i Salut laboral conforme a l'estudi o estudi bàsic de segu-
retat i salut laboral del projecte, per a una obra d'urbanització d'alt impacte (en zona urba-
na consolidada) de PEM<250.000€. El Pla complirà tota la normativa vigent en matèria de
prevenció de riscos laborals i també tindrà en compte la senyalització i desviaments via-
ris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra.

prev isió projecte 1 1,00

1,00 171,13 171,13

IMPLANTSS8   UT  IMPLANTACIÓ S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                

Implantació de la seguretat i salut laboral d'una d'urbanització d'alt impacte (en zona urba-
na consolidada) de PEM<250.000€. per tal de complir tota la normativa vigent en matèria
de prevenció de riscos laborals i també tindrà en compte la senyalització i desviaments
viaris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra. Inclou el subministrament de protec-
cions individuals, col·lectives i equipaments+formació.

prev isió projecte 1 1,00

1,00 302,56 302,56

TOTAL SUBCAPITOL E044 SEGURETAT I SALUT LABORAL...... 473,69

TOTAL CAPITOL E04 C/ MARE DE DÉU DEL REMEI.......................................................................................... 8.765,77
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CAPITOL X04 C/ DE LES MONGES                                                
SUBCAPITOL X041 ACTUACIONS PRÈVIES                                              

VARIS        UT  PUBLICITAT OBRA FONS COHESIÓ                                    

Publicitat de l'obra conforme les bases reglamentàries dels Fons Europeus de Cohesió FE-
DER. Inclou:
- Subministrament i col·locació de cartell de mides reglamentàries i amb inscripcions homo-
logades a peu d'obra.
- Publicació informativa de l'obra en diari de tirada autonòmica a determinar per l'òrgan in-
termig de gestió.
- Presa fotogràfica en format digital del transcurs de l'obra
- Presa de videos de l'execució de l'obra
- Entrega final de document fotogràfic imprès amb l'evolució de l'obra i la inspecció TV fi-
nal de la claveguera (DVD+informe imprès).

prev isió projecte 1 1,00

1,00 1.500,00 1.500,00

TOTAL SUBCAPITOL X041 ACTUACIONS PRÈVIES .................... 1.500,00
SUBCAPITOL X042 OBRA CIVIL                                                      

AASFALT      M2  ENDERROC PAVIMENT ASFÀLTIC AMB MITJANS MECÀNICS                 

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i f ins a 2 m d'amplà-
ria amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. Criteri d'amidament:
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especif icacions de la DT.

carrer de les monges 1 7,60 2,00 15,20

15,20 7,56 114,91

RMAQ         M3  EXCAVACIÓ A MÀQUINA EN RASA FINS A 1,5M. DE FONDÀRIA            

Excavació de rasa de fins a 1.5 m de fondària i f ins a 2 m d'amplària, en terreny de tràn-
sit, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat. Criteri d'amidament: m3
de volum excavat segons les especif icacions 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 modif icacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'ex-
cés 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 talus-
sos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correc-
ta 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 se-
va eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sem-
pre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i
voladures.

rases carrer de les monges 1 10,71 1,30 1,30 18,10

18,10 90,53 1.638,59

ABOCADOR     M3  CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT ABOCADOR                             

Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador especí-
f ic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 10 km, amb camió
de 7 t, carregat amb mitjans manuals.Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el crite-
ri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'es-
ponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament
i expressament per la DF.La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de man-
teniment de l'abocador.Es considera un increment per esponjament d'un 35%. Inclou Dis-
posició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb una densitat des de 1,10 fins
a 1,45 t/m3.

prev isió projecte 1 1,02 1,02
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1,02 47,76 48,72

GRAVACIM     M3  GRAVA-CIMENT PER A FARCIMENT I ESTESA                           

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i f ins a 2 m, amb material adequat, en
tongades de gruix més de 25 i f ins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb
compactació del 95 % PM. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especif ica-
cions de la DT. La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas
de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no es-
tà inclòs en cas de que es tracti de terres.

rebliment rases carrer de les monges 1 2,70 1,30 1,30 4,56

4,56 125,63 572,87

SUBB         M3  SUBBASE. ESTESA I COMPACTACIÓ                                   

Subbase de terra-ciment elaborada a l'obra en planta, amb terra seleccionada i ciment pòrt-
land amb f iller calcari CEM II/B-L 32,5 N, col.locada amb estenedora i piconatge del mate-
rial al 95% del PM. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especif icacions de
la DT. No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tole-
rables.No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. No és d'abonament en
aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'afegeixi per a donar obertura al tràn-
sit. L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a
la unitat d'obra de la capa subjacent.

rebliment rases carrer de les monges 1 2,70 1,30 1,30 4,56

4,56 36,18 164,98

RASFALT      M2  REPOSICIÓ D'AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT                        

Reposició de paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa D-12 amb gra-
nulat granític i betum asfàltic de penetració, de 10 cm de gruix, estesa i compactada ma-
nualment al 98 % de l'assaig marshall. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada se-
gons les especif icacions de la DT.

carrer de les monges 1 7,60 2,00 15,20

15,20 36,19 550,09

TOTAL SUBCAPITOL X042 OBRA CIVIL........................................ 3.090,16
SUBCAPITOL X043 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT                                         

TPVC160S     ML  SIC TUB PVC D160MM UNE EN 1401-1 SENYALITZAT                    

Subministrament i col·locació de tub de sanejament de PVC de diàmetre nominal 160mm
de paret massissa, autoportant, amb unió amb junta llaviada i goma, col·locat al fons de
la rasa amb el pendent que assenyali el projecte. Criteri d'amidament: m de llargària instal·la-
da, amidada segons les especif icacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts
per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments
que s'hagin efectuat. Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les
proves sobre la tuberia instal·lada.

carrer de les monges 1 6,00 6,00

6,00 15,66 93,96

TPVC200S     ML  SIC TUB PVC D200MM UNE EN 1401-1 SENYALITZAT                    

Subministrament i col·locació de tub de sanejament de PVC de diàmetre nominal 200mm
de paret massissa, autoportant, amb unió amb junta llaviada i goma, col·locat al fons de
la rasa amb el pendent que assenyali el projecte. Criteri d'amidament: m de llargària instal·la-
da, amidada segons les especif icacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts
per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments
que s'hagin efectuat. Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les
proves sobre la tuberia instal·lada.

carrer de les monges 1 4,00 4,00

4,00 19,08 76,32
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TPVC315S     ML  SIC TUB PVC D315MM UNE EN 1401-1 SENYALITZAT                    

Subministrament i col·locació de tub de sanejament de PVC de diàmetre nominal 315mm
de paret massissa, autoportant, amb unió amb junta llaviada i goma, col·locat al fons de
la rasa amb el pendent que assenyali el projecte. Criteri d'amidament: m de llargària instal·la-
da, amidada segons les especif icacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts
per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments
que s'hagin efectuat. Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les
proves sobre la tuberia instal·lada.

carrer de les monges 1 38,00 38,00

38,00 33,49 1.272,62

FD5J535E     UT  CAIXA PER EMBORNAL, COL·LOCADA. GERO LLISCAT INTERIORMENT       

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm o similar adient per reixa Delta-80 o equivalent, amb
parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat per
fora amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre solera de
15 cm de formigó HM-20/P/20/I. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especif i-
cacions de la DT. No inclou marc ni reixa.

carrer de les monges 2 2,00

2,00 192,11 384,22

FD5Z7CD4     UT  BASTIMENT I REIXA P/EMBORNAL. DELTA-80 O EQUIV. FOSA DUCT.      

Subministrament i col·locació de bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a embor-
nal,  model FD Benito Delta80 o equivalent , classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 12-17
dm2 de superfície d'absorció, col.locat amb morter. Criteri d'amidament: Unitat mesurada
segons les especif icacions de la DT. 

carrer de les monges 2 2,00

2,00 76,43 152,86

PRV2.5       UT  POU D=100CM,H=2,8M,SOLERA+LLAMB.HM-20P/20/I,MAÓ CALAT 14CM,ARREB

Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2,8 m de fondària, amb solera amb llambor-
dins sobre llit de formigó HM-20P/20/I, paret de maó calat de gruix 30 cm o anells prefabri-
cats de formigó tipus ICA o equivalents, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt
1:0,5:4  i graons de polietilè taronges de 200x200x200 mm. No inclou excavació marc ni
tapa.

carrer de les monges 2 2,00

2,00 825,90 1.651,80

FDDZ6DD4     UT  BASTIMENT CIRC.,FOS.DÚCTIL,P/POU REG.+TAPA ABATIB+TANCAPAS D=600

Subministrament i col·locació de bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i
tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter

carrer de les monges 3 3,00

3,00 145,85 437,55

TOTAL SUBCAPITOL X043 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT.......... 4.069,33
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SUBCAPITOL X044 SEGURETAT I  SALUT LABORAL                                       
PLASS5       UT  PLA DE S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                     

Confecció de Pla de Seguretat i Salut laboral conforme a l'estudi o estudi bàsic de segu-
retat i salut laboral del projecte, per a una obra d'urbanització d'alt impacte (en zona urba-
na consolidada) de PEM<250.000€. El Pla complirà tota la normativa vigent en matèria de
prevenció de riscos laborals i també tindrà en compte la senyalització i desviaments via-
ris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra.

prev isió projecte 1 1,00

1,00 709,88 709,88

IMPLANTSS5   UT  IMPLANTACIÓ S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                

Implantació de la seguretat i salut laboral d'una d'urbanització d'alt impacte (en zona urba-
na consolidada) de PEM<250.000€. per tal de complir tota la normativa vigent en matèria
de prevenció de riscos laborals i també tindrà en compte la senyalització i desviaments
viaris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra. Inclou el subministrament de protec-
cions individuals, col·lectives i equipaments+formació.

prev isió projecte 1 1,00

1,00 946,50 946,50

TOTAL SUBCAPITOL X044 SEGURETAT I SALUT LABORAL...... 1.656,38
SUBCAPITOL X045 CONTROL DE QUALITAT                                             

CDQURB       UT  CDQ OBRA URB. PEM<250.000€                                      

Despesa derivada del control de qualitat d'una obra d'urbanització de sanejament amb un
PEM >250.000€. Inclou inspecció TV abans de terraplenar rasa i un altra cop terraplenat
i pavimentat. Inclou assajos bàsics dels materials de replè compactats.

prev isió projecte 1 1,00

1,00 835,94 835,94

TOTAL SUBCAPITOL X045 CONTROL DE QUALITAT................... 835,94

TOTAL CAPITOL X04 C/ DE LES MONGES ......................................................................................................... 11.151,81
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CAPITOL X05 C/ DE LES MOSQUES                                               
SUBCAPITOL X051 ACTUACIONS PRÈVIES                                              

VARIS        UT  PUBLICITAT OBRA FONS COHESIÓ                                    

Publicitat de l'obra conforme les bases reglamentàries dels Fons Europeus de Cohesió FE-
DER. Inclou:
- Subministrament i col·locació de cartell de mides reglamentàries i amb inscripcions homo-
logades a peu d'obra.
- Publicació informativa de l'obra en diari de tirada autonòmica a determinar per l'òrgan in-
termig de gestió.
- Presa fotogràfica en format digital del transcurs de l'obra
- Presa de videos de l'execució de l'obra
- Entrega final de document fotogràfic imprès amb l'evolució de l'obra i la inspecció TV fi-
nal de la claveguera (DVD+informe imprès).

prev isió projecte 1 1,00

1,00 1.500,00 1.500,00

TOTAL SUBCAPITOL X051 ACTUACIONS PRÈVIES .................... 1.500,00
SUBCAPITOL X052 OBRA CIVIL                                                      

ALLOSA       M2  ARRENCADA DE PAV. DE LLOSES DE PEDRA                            

Demolició de paviment lloses de pedra aferrades amb morter, de f ins a 2 m d'amplària amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió. Criteri d'amidament: m2 de paviment realment en-
derrocat, segons les especif icacions de la DT.

prev isió projecte 1 1,35 1,35

1,35 14,99 20,24

AADOQAM      M2  ARRENCADA DE PAVIMENT D'ADOQUINS AMB MORTER                     

Demolició de paviment de llambordins col.locats sobre terra, de f ins a 2 m d'amplària amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió. Criteri d'amidament: m2 de paviment realment en-
derrocat, segons les especif icacions de la DT.

carrer de les mosques 1 22,50 0,60 13,50

13,50 28,30 382,05

AFORM20      M2  ARRENCAMENT DE PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 20CM.                     

Demolició de paviment de formigó, de f ins a 20 cm de gruix i f ins a 2 m d'amplària, amb mar-
tell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega sobre camió.

carrer de les mosques 1 22,50 0,60 13,50

13,50 21,97 296,60

RMAQ         M3  EXCAVACIÓ A MÀQUINA EN RASA FINS A 1,5M. DE FONDÀRIA            

Excavació de rasa de fins a 1.5 m de fondària i f ins a 2 m d'amplària, en terreny de tràn-
sit, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat. Criteri d'amidament: m3
de volum excavat segons les especif icacions 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 modif icacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'ex-
cés 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 talus-
sos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correc-
ta 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 se-
va eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sem-
pre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i
voladures.

carrer de les mosques 1 41,99 0,60 1,30 32,75

32,75 90,53 2.964,86
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ABOCADOR     M3  CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT ABOCADOR                             

Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador especí-
f ic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 10 km, amb camió
de 7 t, carregat amb mitjans manuals.Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el crite-
ri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'es-
ponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament
i expressament per la DF.La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de man-
teniment de l'abocador.Es considera un increment per esponjament d'un 35%. Inclou Dis-
posició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb una densitat des de 1,10 fins
a 1,45 t/m3.

lloses pedra 0,18225 0,18
solera formigó 1,35 0,20 0,73 =02/AFORM20
terres i altres 1,35 9,43 12,73

Total cantidades alzadas 2,92

16,56 47,76 790,91

GRAVACIM     M3  GRAVA-CIMENT PER A FARCIMENT I ESTESA                           

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i f ins a 2 m, amb material adequat, en
tongades de gruix més de 25 i f ins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb
compactació del 95 % PM. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especif ica-
cions de la DT. La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas
de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no es-
tà inclòs en cas de que es tracti de terres.

rebliment rases carrer mosques 1 3,72 0,60 1,30 2,90

2,90 125,63 364,33

SUBB         M3  SUBBASE. ESTESA I COMPACTACIÓ                                   

Subbase de terra-ciment elaborada a l'obra en planta, amb terra seleccionada i ciment pòrt-
land amb f iller calcari CEM II/B-L 32,5 N, col.locada amb estenedora i piconatge del mate-
rial al 95% del PM. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especif icacions de
la DT. No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tole-
rables.No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. No és d'abonament en
aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'afegeixi per a donar obertura al tràn-
sit. L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a
la unitat d'obra de la capa subjacent.

subbase carrer mosques 1 3,72 0,60 1,30 2,90

2,90 36,18 104,92

RFORM20      M2  REPOSICIÓ DE SOLERA DE FORMIGÓ DE 20CM.                         

Reposició de base per a calçada, de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandà-
ria màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat

carrer de les mosques 1 22,50 0,60 13,50

13,50 31,34 423,09

RADOQAM      M2  REPOSICIÓ DE PAV. DE LLAMBORDINS AMB MORTER                     

Reposició de Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, col·locats amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment.

carrer de les mosques 1 22,50 0,60 13,50

13,50 35,44 478,44
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RLLOSA       M2  REPOSICIÓ DE PAV. DE LLOSES DE PEDRA                            

Reposició de Paviment de lloses de pedra de 60x40x8cm aprox., col·locades amb morter
de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment.

prev isió projecte 1 1,35 1,35

1,35 43,21 58,33

TOTAL SUBCAPITOL X052 OBRA CIVIL........................................ 5.883,77
SUBCAPITOL X053 INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT                                      

TPVC315S     ML  SIC TUB PVC D315MM UNE EN 1401-1 SENYALITZAT                    

Subministrament i col·locació de tub de sanejament de PVC de diàmetre nominal 315mm
de paret massissa, autoportant, amb unió amb junta llaviada i goma, col·locat al fons de
la rasa amb el pendent que assenyali el projecte. Criteri d'amidament: m de llargària instal·la-
da, amidada segons les especif icacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts
per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments
que s'hagin efectuat. Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les
proves sobre la tuberia instal·lada.

carrer de les mosques 1 22,00 22,00

22,00 33,49 736,78

CLICK315160  UT  ESCOMESA INGERT CLICK D160MM PER TUB PVC315                     

Subministrament i col·locació d'escomesa sistema ingert clic, marca tuyper o equivalent,
amb pvc une 1401-1 de diàmetre 160mm per acoplar-se a tub de de pvc de diàmetre 315mm.
Inclou la formació del forat al tub, la connexió al tub preexistent d'escomesa i el segellat
del conjunt.

prev isió projecte 3 3,00

3,00 92,14 276,42

ENLL400      UT  MANIGUET UNIÓ FEMELLA/FEMELLA COLZE 45º D-400MM                 

Subministrament i col·locació de maniguet d'unió femella/femella per a colze 45º de diàme-
tre 400mm de pvc une 1401-1 sobre canonada del mateix tipus.

prev isió segons projecte 2 2,00

2,00 147,87 295,74

PRV2.5       UT  POU D=100CM,H=2,8M,SOLERA+LLAMB.HM-20P/20/I,MAÓ CALAT 14CM,ARREB

Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2,8 m de fondària, amb solera amb llambor-
dins sobre llit de formigó HM-20P/20/I, paret de maó calat de gruix 30 cm o anells prefabri-
cats de formigó tipus ICA o equivalents, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt
1:0,5:4  i graons de polietilè taronges de 200x200x200 mm. No inclou excavació marc ni
tapa.

prev isió projecte 1 1,00

1,00 825,90 825,90

FDDZ6DD4     UT  BASTIMENT CIRC.,FOS.DÚCTIL,P/POU REG.+TAPA ABATIB+TANCAPAS D=600

Subministrament i col·locació de bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i
tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter

prev isió projecte 2 2,00

2,00 145,85 291,70

CONNEX400P   UT  CONNEXIÓ XARXA SANEJ. D315MM A POU DE REGISTRE                  

Connexió de xarxa de sanejament de diàmetre 315-400mm a pou de sanejament visitable.
 Inclou la perforació, aplicació de cola i àrid al tub, morter al forat del pou, segellat f inal i
totes les despeses auxiliars.

prev isió projecte 2 2,00

2,00 69,12 138,24
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FD5J535E     UT  CAIXA PER EMBORNAL, COL·LOCADA. GERO LLISCAT INTERIORMENT       

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm o similar adient per reixa Delta-80 o equivalent, amb
parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat per
fora amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre solera de
15 cm de formigó HM-20/P/20/I. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especif i-
cacions de la DT. No inclou marc ni reixa.

prev isió carrer de les mosques 1 1,00

1,00 192,11 192,11

FD5Z7CD4     UT  BASTIMENT I REIXA P/EMBORNAL. DELTA-80 O EQUIV. FOSA DUCT.      

Subministrament i col·locació de bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a embor-
nal,  model FD Benito Delta80 o equivalent , classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 12-17
dm2 de superfície d'absorció, col.locat amb morter. Criteri d'amidament: Unitat mesurada
segons les especif icacions de la DT. 

carrer de les mosques 1 1,00

1,00 76,43 76,43

TOTAL SUBCAPITOL X053 INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT.... 2.833,32
SUBCAPITOL X054 SEGURETAT I  SALUT LABORAL                                       

PLASS12      UT  PLA DE S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                     

Confecció de Pla de Seguretat i Salut laboral conforme a l'estudi o estudi bàsic de segu-
retat i salut laboral del projecte, per a una obra d'urbanització d'alt impacte (en zona urba-
na consolidada) de PEM<250.000€. El Pla complirà tota la normativa vigent en matèria de
prevenció de riscos laborals i també tindrà en compte la senyalització i desviaments via-
ris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra.

prev isió obra 1 1,00

1,00 168,58 168,58

IMPLANTSS6   UT  IMPLANTACIÓ S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                

Implantació de la seguretat i salut laboral d'una d'urbanització d'alt impacte (en zona urba-
na consolidada) de PEM<250.000€. per tal de complir tota la normativa vigent en matèria
de prevenció de riscos laborals i també tindrà en compte la senyalització i desviaments
viaris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra. Inclou el subministrament de protec-
cions individuals, col·lectives i equipaments+formació.

prev isió projecte 1 1,00

1,00 481,26 481,26

TOTAL SUBCAPITOL X054 SEGURETAT I SALUT LABORAL...... 649,84

TOTAL CAPITOL X05 C/ DE LES MOSQUES....................................................................................................... 10.866,93
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CAPITOL E05 C/ ORIENT                                                       
SUBCAPITOL E051 ACTUACIONS PRÈVIES                                              

VARIS        UT  PUBLICITAT OBRA FONS COHESIÓ                                    

Publicitat de l'obra conforme les bases reglamentàries dels Fons Europeus de Cohesió FE-
DER. Inclou:
- Subministrament i col·locació de cartell de mides reglamentàries i amb inscripcions homo-
logades a peu d'obra.
- Publicació informativa de l'obra en diari de tirada autonòmica a determinar per l'òrgan in-
termig de gestió.
- Presa fotogràfica en format digital del transcurs de l'obra
- Presa de videos de l'execució de l'obra
- Entrega final de document fotogràfic imprès amb l'evolució de l'obra i la inspecció TV fi-
nal de la claveguera (DVD+informe imprès).

prev isió projecte 1 1,00

1,00 1.500,00 1.500,00

TOTAL SUBCAPITOL E051 ACTUACIONS PRÈVIES .................... 1.500,00
SUBCAPITOL E052 OBRA CIVIL                                                      

TALLDISC     ML  TALL AMB DISC DE PAVIMENT                                       

Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, f ins a una fondària
de 20 cm

talls pav iment asfàltic 2 30,00 60,00

60,00 3,27 196,20

ARIGOLA      ML  ENDERROC RIGOLA FORMIGÓ, MITJANS MECÀNICS. I/CÀRREGA            

Demolició de rigola de formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càr-
rega mecànica sobre camió. Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, se-
gons les especif icacions de la DT. 

prev isió 4 0,25 1,00

1,00 6,15 6,15

AASFALT      M2  ENDERROC PAVIMENT ASFÀLTIC AMB MITJANS MECÀNICS                 

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i f ins a 2 m d'amplà-
ria amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. Criteri d'amidament:
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especif icacions de la DT.

carrer orient 1 85,00 0,40 34,00

34,00 7,56 257,04

AFORM20      M2  ARRENCAMENT DE PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 20CM.                     

Demolició de paviment de formigó, de f ins a 20 cm de gruix i f ins a 2 m d'amplària, amb mar-
tell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega sobre camió.

carrer orient 1 85,00 0,40 34,00

34,00 21,97 746,98
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RMA          ME  EXCAVACIÓ MANUAL EN RASA FINS A 1,5M. DE FONDÀRIA               

Excavació de rasa de fins a 1.5 m de fondària i f ins a 2 m d'amplària, en terreny de tràn-
sit, amb mitjans manuals i càrrega mecànica del material excavat. Criteri d'amidament: m3
de volum excavat segons les especif icacions 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 modif icacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'ex-
cés 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 talus-
sos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correc-
ta 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 se-
va eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sem-
pre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i
voladures.

ex cav acions/rases carrer orient 1 85,00 0,40 1,00 34,00

34,00 118,31 4.022,54

ABOCADOR     M3  CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT ABOCADOR                             

Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador especí-
f ic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 10 km, amb camió
de 7 t, carregat amb mitjans manuals.Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el crite-
ri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'es-
ponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament
i expressament per la DF.La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de man-
teniment de l'abocador.Es considera un increment per esponjament d'un 35%. Inclou Dis-
posició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb una densitat des de 1,10 fins
a 1,45 t/m3.

pav . asfàltic 6,885 6,89
pav . formigó 1,35 0,20 0,73 =02/AFORM20
rigola 0,1215 0,12
terres i altres 1 22,81 22,81

Total cantidades alzadas 8,45

39,00 47,76 1.862,64

SORRA        M3  SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE SORRA A RASA                        

Subministrament de terra seleccionada d'aportació.Criteri d'amidament: m3 de volum ami-
dat segons les especif icacions de la DT.Es considera un increment per esponjament d'a-
cord amb els criteris següents:- Excavacions en terreny fluix: 15% - Excavacions en ter-
reny compacte: 20% - Excavacions en terreny de trànsit: 25% - Excavacions en roca:
25%.  Inclou el rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i f ins a 2 m, amb mate-
rial seleccionat, en tongades de gruix més de 25 i f ins a 50 cm, utilitzant corró vibratori
per a compactar, amb compactació del 95 % PM.

clav eguerons d200 1 35,17 0,40 0,60 8,44

8,44 34,62 292,19
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GRAVACIM     M3  GRAVA-CIMENT PER A FARCIMENT I ESTESA                           

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i f ins a 2 m, amb material adequat, en
tongades de gruix més de 25 i f ins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb
compactació del 95 % PM. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especif ica-
cions de la DT. La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas
de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no es-
tà inclòs en cas de que es tracti de terres.

rebliment rases 1 24,33 0,40 1,00 9,73

9,73 125,63 1.222,38

SUBB         M3  SUBBASE. ESTESA I COMPACTACIÓ                                   

Subbase de terra-ciment elaborada a l'obra en planta, amb terra seleccionada i ciment pòrt-
land amb f iller calcari CEM II/B-L 32,5 N, col.locada amb estenedora i piconatge del mate-
rial al 95% del PM. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especif icacions de
la DT. No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tole-
rables.No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. No és d'abonament en
aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'afegeixi per a donar obertura al tràn-
sit. L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a
la unitat d'obra de la capa subjacent.

rebliment rases torre gironella 1 50,40 0,40 0,25 5,04

5,04 36,18 182,35

RRIGOLA      ML  RIGOLA DE FORMIGÓ 30X35                                         

Rigola de formigó HM-30/P/10/I+E, de consistència plàstica i grandària màxima del granu-
lat 10 mm, de 30 cm d'amplària i de 30 a 35 cm d'alçària, acabat remolinat. Criteri d'amida-
ment: m de llargària amidada segons les especif icacions de la DT. 

prev isió 4 0,25 1,00

1,00 11,76 11,76

TOTAL SUBCAPITOL E052 OBRA CIVIL........................................ 8.800,23
SUBCAPITOL E053 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT                                         

TPVC200S     ML  SIC TUB PVC D200MM UNE EN 1401-1 SENYALITZAT                    

Subministrament i col·locació de tub de sanejament de PVC de diàmetre nominal 200mm
de paret massissa, autoportant, amb unió amb junta llaviada i goma, col·locat al fons de
la rasa amb el pendent que assenyali el projecte. Criteri d'amidament: m de llargària instal·la-
da, amidada segons les especif icacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts
per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments
que s'hagin efectuat. Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les
proves sobre la tuberia instal·lada.

carrer orient 1 15,00 15,00

15,00 19,08 286,20

CMF90200     UT  COLZE MASCLE/FEMELLA 90º D200MM UNE EN 1401-1                   

Subministrament i col·locació de colze de 90º de pvc une 1401-1 per a diàmetre nominal
200mm., amb unió mascle-femella i junta llaviada amb goma elàstica.

carrer orient 4 4,00

4,00 34,11 136,44

ENLL200      UT  MANIGUET UNIÓ FEMELLA/FEMELLA D200MM UNE EN 1401-1              

Subministrament i col·locació de maniguet d'unió de pvc une 1401-1 per a diàmetre nomi-
nal 250mm., amb unió femella-femella i junta llaviada amb goma elàstica.

prev isió projecte 4 4,00

4,00 31,21 124,84
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CONPOU       UT  CONNEXIÓ A POU EXISTENT XARXA SANEJ.                            

Connexió de nova xarxa de sanejament de d.200mm a pou o tub existent de sanejament
visitable.  Inclou la perforació, aplicació de cola i àrid al tub, morter al forat del pou, sege-
llat f inal i totes les despeses auxiliars.

connex ions a pous/tubs x arx a 4 4,00

4,00 61,55 246,20

TOTAL SUBCAPITOL E053 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT.......... 793,68
SUBCAPITOL E054 SEGURETAT I  SALUT LABORAL                                       

PLASS8       UT  PLA DE S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                     

Confecció de Pla de Seguretat i Salut laboral conforme a l'estudi o estudi bàsic de segu-
retat i salut laboral del projecte, per a una obra d'urbanització d'alt impacte (en zona urba-
na consolidada) de PEM<250.000€. El Pla complirà tota la normativa vigent en matèria de
prevenció de riscos laborals i també tindrà en compte la senyalització i desviaments via-
ris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra.

prev isió projecte 1 1,00

1,00 171,13 171,13

IMPLANTSS8   UT  IMPLANTACIÓ S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                

Implantació de la seguretat i salut laboral d'una d'urbanització d'alt impacte (en zona urba-
na consolidada) de PEM<250.000€. per tal de complir tota la normativa vigent en matèria
de prevenció de riscos laborals i també tindrà en compte la senyalització i desviaments
viaris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra. Inclou el subministrament de protec-
cions individuals, col·lectives i equipaments+formació.

prev isió projecte 1 1,00

1,00 302,56 302,56

TOTAL SUBCAPITOL E054 SEGURETAT I SALUT LABORAL...... 473,69

TOTAL CAPITOL E05 C/ ORIENT.......................................................................................................................... 11.567,60
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CAPITOL E06 PÇA. CATALUNYA                                                  
SUBCAPITOL E061 ACTUACIONS PRÈVIES                                              

VARIS10      UT  PUBLICITAT OBRA FONS COHESIÓ                                    

Publicitat de l'obra conforme les bases reglamentàries dels Fons Europeus de Cohesió FE-
DER. Inclou:
- Subministrament i col·locació de cartell de mides reglamentàries i amb inscripcions homo-
logades a peu d'obra.
- Publicació informativa de l'obra en diari de tirada autonòmica a determinar per l'òrgan in-
termig de gestió.
- Presa fotogràfica en format digital del transcurs de l'obra
- Presa de videos de l'execució de l'obra
- Entrega final de document fotogràfic imprès amb l'evolució de l'obra i la inspecció TV fi-
nal de la claveguera (DVD+informe imprès).

prev isió projecte 1 1,00

1,00 500,00 500,00

TOTAL SUBCAPITOL E061 ACTUACIONS PRÈVIES .................... 500,00
SUBCAPITOL E062 OBRA CIVIL                                                      

AEMB         UT  ENDERROC D'EMBORNAL EXISTENT DE 70X30X85CM APROX.               

Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans manuals
i càrrega sobre camió. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segons
les especif icacions de la DT.

plaça cataluny a 10 10,00

10,00 36,34 363,40

TOTAL SUBCAPITOL E062 OBRA CIVIL........................................ 363,40
SUBCAPITOL E063 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT                                         

FD5J535E     UT  CAIXA PER EMBORNAL, COL·LOCADA. GERO LLISCAT INTERIORMENT       

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm o similar adient per reixa Delta-80 o equivalent, amb
parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat per
fora amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre solera de
15 cm de formigó HM-20/P/20/I. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especif i-
cacions de la DT. No inclou marc ni reixa.

pça cataluny a 10 10,00

10,00 192,11 1.921,10

FD5Z7CD4     UT  BASTIMENT I REIXA P/EMBORNAL. DELTA-80 O EQUIV. FOSA DUCT.      

Subministrament i col·locació de bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a embor-
nal,  model FD Benito Delta80 o equivalent , classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 12-17
dm2 de superfície d'absorció, col.locat amb morter. Criteri d'amidament: Unitat mesurada
segons les especif icacions de la DT. 

pça cataluny a 10 10,00

10,00 76,43 764,30

TOTAL SUBCAPITOL E063 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT.......... 2.685,40
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SUBCAPITOL E064 SEGURETAT I  SALUT LABORAL                                       
PLASS6       UT  PLA DE S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                     

Confecció de Pla de Seguretat i Salut laboral conforme a l'estudi o estudi bàsic de segu-
retat i salut laboral del projecte, per a una obra d'urbanització d'alt impacte (en zona urba-
na consolidada) de PEM<250.000€. El Pla complirà tota la normativa vigent en matèria de
prevenció de riscos laborals i també tindrà en compte la senyalització i desviaments via-
ris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra.

prev isió projecte 1 1,00

1,00 360,95 360,95

IMPLANTSS6   UT  IMPLANTACIÓ S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                

Implantació de la seguretat i salut laboral d'una d'urbanització d'alt impacte (en zona urba-
na consolidada) de PEM<250.000€. per tal de complir tota la normativa vigent en matèria
de prevenció de riscos laborals i també tindrà en compte la senyalització i desviaments
viaris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra. Inclou el subministrament de protec-
cions individuals, col·lectives i equipaments+formació.

prev isió projecte 1 1,00

1,00 481,26 481,26

TOTAL SUBCAPITOL E064 SEGURETAT I SALUT LABORAL...... 842,21

TOTAL CAPITOL E06 PÇA. CATALUNYA............................................................................................................. 4.391,01
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CAPITOL X06 PJDA. SANT MARTÍ                                                
SUBCAPITOL X061 ACTUACIONS PRÈVIES                                              

VARIS        UT  PUBLICITAT OBRA FONS COHESIÓ                                    

Publicitat de l'obra conforme les bases reglamentàries dels Fons Europeus de Cohesió FE-
DER. Inclou:
- Subministrament i col·locació de cartell de mides reglamentàries i amb inscripcions homo-
logades a peu d'obra.
- Publicació informativa de l'obra en diari de tirada autonòmica a determinar per l'òrgan in-
termig de gestió.
- Presa fotogràfica en format digital del transcurs de l'obra
- Presa de videos de l'execució de l'obra
- Entrega final de document fotogràfic imprès amb l'evolució de l'obra i la inspecció TV fi-
nal de la claveguera (DVD+informe imprès).

prev isió projecte 1 1,00

1,00 1.500,00 1.500,00

TOTAL SUBCAPITOL X061 ACTUACIONS PRÈVIES .................... 1.500,00
SUBCAPITOL X062 OBRA CIVIL                                                      

AADOQAM      M2  ARRENCADA DE PAVIMENT D'ADOQUINS AMB MORTER                     

Demolició de paviment de llambordins col.locats sobre terra, de f ins a 2 m d'amplària amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió. Criteri d'amidament: m2 de paviment realment en-
derrocat, segons les especif icacions de la DT.

pujada sant martí 1 68,00 1,30 88,40

88,40 28,30 2.501,72

TALLDISC     ML  TALL AMB DISC DE PAVIMENT                                       

Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, f ins a una fondària
de 20 cm

capa formigó sota llambordins: 2 70,00 140,00
2 2,00 4,00

144,00 3,27 470,88

AFORM20      M2  ARRENCAMENT DE PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 20CM.                     

Demolició de paviment de formigó, de f ins a 20 cm de gruix i f ins a 2 m d'amplària, amb mar-
tell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega sobre camió.

pujada sant martí 1 68,00 1,30 88,40

88,40 21,97 1.942,15

RMAQ         M3  EXCAVACIÓ A MÀQUINA EN RASA FINS A 1,5M. DE FONDÀRIA            

Excavació de rasa de fins a 1.5 m de fondària i f ins a 2 m d'amplària, en terreny de tràn-
sit, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat. Criteri d'amidament: m3
de volum excavat segons les especif icacions 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 modif icacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'ex-
cés 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 talus-
sos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correc-
ta 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 se-
va eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sem-
pre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i
voladures.

rasa pujada sant martí 1 68,00 1,30 1,30 114,92

114,92 90,53 10.403,71
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SORRA        M3  SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE SORRA A RASA                        

Subministrament de terra seleccionada d'aportació.Criteri d'amidament: m3 de volum ami-
dat segons les especif icacions de la DT.Es considera un increment per esponjament d'a-
cord amb els criteris següents:- Excavacions en terreny fluix: 15% - Excavacions en ter-
reny compacte: 20% - Excavacions en terreny de trànsit: 25% - Excavacions en roca:
25%.  Inclou el rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i f ins a 2 m, amb mate-
rial seleccionat, en tongades de gruix més de 25 i f ins a 50 cm, utilitzant corró vibratori
per a compactar, amb compactació del 95 % PM.

pujada sant martí 1 68,00 1,30 0,90 79,56

79,56 34,62 2.754,37

ABOCADOR     M3  CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT ABOCADOR                             

Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador especí-
f ic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 10 km, amb camió
de 7 t, carregat amb mitjans manuals.Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el crite-
ri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'es-
ponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament
i expressament per la DF.La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de man-
teniment de l'abocador.Es considera un increment per esponjament d'un 35%. Inclou Dis-
posició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb una densitat des de 1,10 fins
a 1,45 t/m3.

pav iment formigó 1,35 0,20 0,73 =02/AFORM20
v aris terreny 1 68,00 1,00 1,00 68,00

Total cantidades alzadas 23,14

91,87 47,76 4.387,71

GRAVACIM     M3  GRAVA-CIMENT PER A FARCIMENT I ESTESA                           

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i f ins a 2 m, amb material adequat, en
tongades de gruix més de 25 i f ins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb
compactació del 95 % PM. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especif ica-
cions de la DT. La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas
de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no es-
tà inclòs en cas de que es tracti de terres.

rebliment rasa pjda sant martí 1 68,00 1,30 0,50 44,20
imprev istos 1 5,00 1,30 0,50 3,25

47,45 125,63 5.961,14

SUBB         M3  SUBBASE. ESTESA I COMPACTACIÓ                                   

Subbase de terra-ciment elaborada a l'obra en planta, amb terra seleccionada i ciment pòrt-
land amb f iller calcari CEM II/B-L 32,5 N, col.locada amb estenedora i piconatge del mate-
rial al 95% del PM. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especif icacions de
la DT. No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tole-
rables.No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. No és d'abonament en
aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'afegeixi per a donar obertura al tràn-
sit. L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a
la unitat d'obra de la capa subjacent.

subbase pjda sant martí 1 68,00 2,00 0,20 27,20
imprev istos 1 5,00 2,00 0,20 2,00
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29,20 36,18 1.056,46

RFORM20      M2  REPOSICIÓ DE SOLERA DE FORMIGÓ DE 20CM.                         

Reposició de base per a calçada, de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandà-
ria màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat

pujada sant martí 1 68,00 1,30 88,40

88,40 31,34 2.770,46

RADOQAM      M2  REPOSICIÓ DE PAV. DE LLAMBORDINS AMB MORTER                     

Reposició de Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, col·locats amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment.

pujada sant martí 1 68,00 1,30 88,40

88,40 35,44 3.132,90

IMPREV01     PA  IMPREVISTOS A JUSTIFICAR EN OBRA CIVIL D'URB. ALT IMPACTE       

Imprevistos a justif icar en concepte de modif icació de serveis no detectats anticipadament
al tractar-se d'una obra d'urbanització en zona antiga urbana consolidada. Inclou modif i-
cacions extres de xarxa de sanejament, tubs de gas, aigua, fontaneria, telecomunicacions
i/o electricitat. Per certif icar aquest import caldrà aportar fotografia de l'imprevist i quadre
descomposat de l'actuació realitzada.

quantitat a justificar en tant per 1 1 1,00

1,00 3.037,89 3.037,89

TOTAL SUBCAPITOL X062 OBRA CIVIL........................................ 38.419,39
SUBCAPITOL X063 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT                                         

TPVC400S     ML  SIC TUB PVC D400MM UNE EN 1401-1 SENYALITZAT                    

Subministrament i col·locació de tub de sanejament de PVC de diàmetre nominal 400mm
de paret massissa, autoportant, amb unió amb junta llaviada i goma, col·locat al fons de
la rasa amb el pendent que assenyali el projecte. Criteri d'amidament: m de llargària instal·la-
da, amidada segons les especif icacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts
per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments
que s'hagin efectuat. Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les
proves sobre la tuberia instal·lada.

pujada sant martí 1 68,00 68,00

68,00 74,54 5.068,72

CMF45400     UT  COLZE MASCLE/FEMELLA 45º D-400MM                                

Subministrament i col·locació de colze de 45º de pvc une 1401-1 per a diàmetre nominal
400mm., amb unió mascle-femella i junta llaviada amb goma elàstica.

prev isió projecte 2 2,00

2,00 254,26 508,52

CONPOU       UT  CONNEXIÓ A POU EXISTENT XARXA SANEJ.                            

Connexió de nova xarxa de sanejament de d.200mm a pou o tub existent de sanejament
visitable.  Inclou la perforació, aplicació de cola i àrid al tub, morter al forat del pou, sege-
llat f inal i totes les despeses auxiliars.

connex ió a pou d'inici 1 1,00
connex ió a pou final 1 1,00

2,00 61,55 123,10

CLICK400160  UT  ESCOMESA INGERT CLICK D160MM PER TUB PVC400                     

Subministrament i col·locació d'escomesa sistema ingert clic , marca tuyper o equivalent,
amb pvc une 1401-1 de diàmetre 160mm per acoplar-se a tub de de pvc de diàmetre 400mm.
Inclou la formació del forat al tub, la connexió al tub preexistent d'escomesa i el segellat
del conjunt.

prev isió projecte 2 2,00

2,00 114,59 229,18
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ENLL400      UT  MANIGUET UNIÓ FEMELLA/FEMELLA COLZE 45º D-400MM                 

Subministrament i col·locació de maniguet d'unió femella/femella per a colze 45º de diàme-
tre 400mm de pvc une 1401-1 sobre canonada del mateix tipus.

prev isió segons projecte 2 2,00

2,00 147,87 295,74

PRV2.5       UT  POU D=100CM,H=2,8M,SOLERA+LLAMB.HM-20P/20/I,MAÓ CALAT 14CM,ARREB

Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2,8 m de fondària, amb solera amb llambor-
dins sobre llit de formigó HM-20P/20/I, paret de maó calat de gruix 30 cm o anells prefabri-
cats de formigó tipus ICA o equivalents, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt
1:0,5:4  i graons de polietilè taronges de 200x200x200 mm. No inclou excavació marc ni
tapa.

prev isió projecte 2 2,00

2,00 825,90 1.651,80

FDDZ6DD4     UT  BASTIMENT CIRC.,FOS.DÚCTIL,P/POU REG.+TAPA ABATIB+TANCAPAS D=600

Subministrament i col·locació de bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i
tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter

prev isió projecte 2 2,00

2,00 145,85 291,70

TOTAL SUBCAPITOL X063 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT.......... 8.168,76
SUBCAPITOL X064 SEGURETAT I  SALUT LABORAL                                       

PLASS        UT  PLA DE S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                     

Confecció de Pla de Seguretat i Salut laboral conforme a l'estudi o estudi bàsic de segu-
retat i salut laboral del projecte, per a una obra d'urbanització d'alt impacte (en zona urba-
na consolidada) de PEM<250.000€. El Pla complirà tota la normativa vigent en matèria de
prevenció de riscos laborals i també tindrà en compte la senyalització i desviaments via-
ris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra.

prev isió projecte 1 1,00

1,00 394,25 394,25

IMPLANTSS    UT  IMPLANTACIÓ S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                

Implantació de la seguretat i salut laboral d'una d'urbanització d'alt impacte (en zona urba-
na consolidada) de PEM<250.000€. per tal de complir tota la normativa vigent en matèria
de prevenció de riscos laborals i també tindrà en compte la senyalització i desviaments
viaris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra. Inclou el subministrament de protec-
cions individuals, col·lectives i equipaments+formació.

prev isió projecte 1 1,00

1,00 525,67 525,67

TOTAL SUBCAPITOL X064 SEGURETAT I SALUT LABORAL...... 919,92
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SUBCAPITOL X065 CONTROL DE QUALITAT                                             
CDQURB       UT  CDQ OBRA URB. PEM<250.000€                                      

Despesa derivada del control de qualitat d'una obra d'urbanització de sanejament amb un
PEM >250.000€. Inclou inspecció TV abans de terraplenar rasa i un altra cop terraplenat
i pavimentat. Inclou assajos bàsics dels materials de replè compactats.

prev isió projecte 1 1,00

1,00 835,94 835,94

TOTAL SUBCAPITOL X065 CONTROL DE QUALITAT................... 835,94

TOTAL CAPITOL X06 PJDA. SANT MARTÍ ........................................................................................................... 49.844,01
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CAPITOL X07 RBLA. XAVIER CUGAT                                              
SUBCAPITOL X071 ACTUACIONS PRÈVIES                                              

VARIS        UT  PUBLICITAT OBRA FONS COHESIÓ                                    

Publicitat de l'obra conforme les bases reglamentàries dels Fons Europeus de Cohesió FE-
DER. Inclou:
- Subministrament i col·locació de cartell de mides reglamentàries i amb inscripcions homo-
logades a peu d'obra.
- Publicació informativa de l'obra en diari de tirada autonòmica a determinar per l'òrgan in-
termig de gestió.
- Presa fotogràfica en format digital del transcurs de l'obra
- Presa de videos de l'execució de l'obra
- Entrega final de document fotogràfic imprès amb l'evolució de l'obra i la inspecció TV fi-
nal de la claveguera (DVD+informe imprès).

prev isió projecte 1 1,00

1,00 1.500,00 1.500,00

TOTAL SUBCAPITOL X071 ACTUACIONS PRÈVIES .................... 1.500,00
SUBCAPITOL X072 OBRA CIVIL                                                      

AEMB         UT  ENDERROC D'EMBORNAL EXISTENT DE 70X30X85CM APROX.               

Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans manuals
i càrrega sobre camió. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segons
les especif icacions de la DT.

rambla x av ier cugat 28 28,00

28,00 36,34 1.017,52

TALLDISC     ML  TALL AMB DISC DE PAVIMENT                                       

Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, f ins a una fondària
de 20 cm

pav iment asfàltic rambla x av ier cugat 2 70,35 140,70

140,70 3,27 460,09

AASFALT      M2  ENDERROC PAVIMENT ASFÀLTIC AMB MITJANS MECÀNICS                 

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i f ins a 2 m d'amplà-
ria amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. Criteri d'amidament:
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especif icacions de la DT.

rambla x av ier cugat 1 30,00 2,00 60,00

60,00 7,56 453,60

AP3030       M2  ENDERROC PAVIMENT PANOT 30X30 AMB MITJANS MECÀNICS              

Demolició de paviment de panots col.locats sobre formigó, de f ins a 20 cm de gruix i f ins
a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. Crite-
ri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especif icacions de la DT.

v oreres rambla x av ier cugat 1 121,50 2,00 243,00

243,00 10,67 2.592,81
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RMAQ         M3  EXCAVACIÓ A MÀQUINA EN RASA FINS A 1,5M. DE FONDÀRIA            

Excavació de rasa de fins a 1.5 m de fondària i f ins a 2 m d'amplària, en terreny de tràn-
sit, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat. Criteri d'amidament: m3
de volum excavat segons les especif icacions 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 modif icacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'ex-
cés 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 talus-
sos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correc-
ta 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 se-
va eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sem-
pre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i
voladures.

rases rambla x av ier cugat 1 97,04 1,30 1,30 164,00

164,00 90,53 14.846,92

RMA          ME  EXCAVACIÓ MANUAL EN RASA FINS A 1,5M. DE FONDÀRIA               

Excavació de rasa de fins a 1.5 m de fondària i f ins a 2 m d'amplària, en terreny de tràn-
sit, amb mitjans manuals i càrrega mecànica del material excavat. Criteri d'amidament: m3
de volum excavat segons les especif icacions 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 modif icacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'ex-
cés 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 talus-
sos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correc-
ta 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 se-
va eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sem-
pre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i
voladures.

rases rambla x av ier cugat 1 9,28 1,30 1,30 15,68

15,68 118,31 1.855,10

ABOCADOR     M3  CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT ABOCADOR                             

Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador especí-
f ic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 10 km, amb camió
de 7 t, carregat amb mitjans manuals.Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el crite-
ri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'es-
ponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament
i expressament per la DF.La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de man-
teniment de l'abocador.Es considera un increment per esponjament d'un 35%. Inclou Dis-
posició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb una densitat des de 1,10 fins
a 1,45 t/m3.

embornals 22,68 22,68
pav . asfàltic 12,15 12,15
pav . panot 1,35 0,20 0,73 =02/AP3030
imprev istos 1 100,56 100,56

Total cantidades alzadas 64,88

201,00 47,76 9.599,76
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SORRA        M3  SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE SORRA A RASA                        

Subministrament de terra seleccionada d'aportació.Criteri d'amidament: m3 de volum ami-
dat segons les especif icacions de la DT.Es considera un increment per esponjament d'a-
cord amb els criteris següents:- Excavacions en terreny fluix: 15% - Excavacions en ter-
reny compacte: 20% - Excavacions en terreny de trànsit: 25% - Excavacions en roca:
25%.  Inclou el rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i f ins a 2 m, amb mate-
rial seleccionat, en tongades de gruix més de 25 i f ins a 50 cm, utilitzant corró vibratori
per a compactar, amb compactació del 95 % PM.

rambla x av ier cugat 1 102,09 1,30 0,90 119,45

119,45 34,62 4.135,36

GRAVACIM     M3  GRAVA-CIMENT PER A FARCIMENT I ESTESA                           

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i f ins a 2 m, amb material adequat, en
tongades de gruix més de 25 i f ins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb
compactació del 95 % PM. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especif ica-
cions de la DT. La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas
de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no es-
tà inclòs en cas de que es tracti de terres.

rebliment rases rambla x av ier cugat 1 20,71 1,30 1,30 35,00

35,00 125,63 4.397,05

SUBB         M3  SUBBASE. ESTESA I COMPACTACIÓ                                   

Subbase de terra-ciment elaborada a l'obra en planta, amb terra seleccionada i ciment pòrt-
land amb f iller calcari CEM II/B-L 32,5 N, col.locada amb estenedora i piconatge del mate-
rial al 95% del PM. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especif icacions de
la DT. No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tole-
rables.No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. No és d'abonament en
aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'afegeixi per a donar obertura al tràn-
sit. L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a
la unitat d'obra de la capa subjacent.

rebliment rases rambla x av ier cugat 1 20,71 1,30 1,30 35,00

35,00 36,18 1.266,30

RASFALT      M2  REPOSICIÓ D'AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT                        

Reposició de paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa D-12 amb gra-
nulat granític i betum asfàltic de penetració, de 10 cm de gruix, estesa i compactada ma-
nualment al 98 % de l'assaig marshall. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada se-
gons les especif icacions de la DT.

rambla x av ier cugat 1 30,00 2,00 60,00

60,00 36,19 2.171,40

RP3030       M2  REPOSICIÓ PANOTS DE 30X30                                       

Paviment de panot per a vorera de palet de riera de 30x30x4cm, classe 1a, preu superior,
sobre suport de 3 cm de sorra, col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elabo-
rat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland. Criteri d'amidament: m2
de superfície executada d'acord amb les especif icacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a Obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: - Ober-
tures d'1,5 m2 , com a màxim: No es dedueixen - Obertures de mes d'1,5 m2: Es deduei-
xen al 100% Aquests criteris inclouen l'acabament específ ic dels acords a les vores, sen-
se que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

v oreres rambla x av ier cugat 1 121,50 2,00 243,00
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243,00 31,35 7.618,05

IMPREV02     PA  IMPREVISTOS A JUSTIFICAR EN OBRA CIVIL D'URB. ALT IMPACTE       

Imprevistos a justif icar en concepte de modif icació de serveis no detectats anticipadament
al tractar-se d'una obra d'urbanització en zona antiga urbana consolidada. Inclou modif i-
cacions extres de xarxa de sanejament, tubs de gas, aigua, fontaneria, telecomunicacions
i/o electricitat. Per certif icar aquest import caldrà aportar fotografia de l'imprevist i quadre
descomposat de l'actuació realitzada.

quantitat a justificar en tant per 1 1 1,00

1,00 2.764,28 2.764,28

TOTAL SUBCAPITOL X072 OBRA CIVIL........................................ 53.178,24
SUBCAPITOL X073 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT                                         

TPVC160S     ML  SIC TUB PVC D160MM UNE EN 1401-1 SENYALITZAT                    

Subministrament i col·locació de tub de sanejament de PVC de diàmetre nominal 160mm
de paret massissa, autoportant, amb unió amb junta llaviada i goma, col·locat al fons de
la rasa amb el pendent que assenyali el projecte. Criteri d'amidament: m de llargària instal·la-
da, amidada segons les especif icacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts
per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments
que s'hagin efectuat. Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les
proves sobre la tuberia instal·lada.

rambla x av ier cugat 1 224,00 224,00

224,00 15,66 3.507,84

TPVC250S     ML  SIC TUB PVC D250MM UNE EN 1401-1 SENYALITZAT                    

Subministrament i col·locació de tub de sanejament de PVC de diàmetre nominal 250mm
de paret massissa, autoportant, amb unió amb junta llaviada i goma, col·locat al fons de
la rasa amb el pendent que assenyali el projecte. Criteri d'amidament: m de llargària instal·la-
da, amidada segons les especif icacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts
per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments
que s'hagin efectuat. Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les
proves sobre la tuberia instal·lada.

rambla x av ier cugat 1 160,00 160,00

160,00 26,97 4.315,20

TPVC315S     ML  SIC TUB PVC D315MM UNE EN 1401-1 SENYALITZAT                    

Subministrament i col·locació de tub de sanejament de PVC de diàmetre nominal 315mm
de paret massissa, autoportant, amb unió amb junta llaviada i goma, col·locat al fons de
la rasa amb el pendent que assenyali el projecte. Criteri d'amidament: m de llargària instal·la-
da, amidada segons les especif icacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts
per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments
que s'hagin efectuat. Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les
proves sobre la tuberia instal·lada.

rambla x av ier cugat 1 170,00 170,00

170,00 33,49 5.693,30

TPVC400S     ML  SIC TUB PVC D400MM UNE EN 1401-1 SENYALITZAT                    

Subministrament i col·locació de tub de sanejament de PVC de diàmetre nominal 400mm
de paret massissa, autoportant, amb unió amb junta llaviada i goma, col·locat al fons de
la rasa amb el pendent que assenyali el projecte. Criteri d'amidament: m de llargària instal·la-
da, amidada segons les especif icacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts
per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments
que s'hagin efectuat. Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les
proves sobre la tuberia instal·lada.

rambla x av ier cugat 1 75,00 75,00

75,00 74,54 5.590,50

CLICK250160  UT  ESCOMESA INGERT CLICK D160MM PER TUB PVC250                     

Subministrament i col·locació d'escomesa sistema ingert clic, marca tuyper o equivalent,
amb pvc une 1401-1 de diàmetre 160mm per acoplar-se a tub de de pvc de diàmetre 315mm.
Inclou la formació del forat al tub, la connexió al tub preexistent d'escomesa i el segellat
del conjunt.
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prev isió projecte 11 11,00

11,00 80,21 882,31

CLICK315160  UT  ESCOMESA INGERT CLICK D160MM PER TUB PVC315                     

Subministrament i col·locació d'escomesa sistema ingert clic, marca tuyper o equivalent,
amb pvc une 1401-1 de diàmetre 160mm per acoplar-se a tub de de pvc de diàmetre 315mm.
Inclou la formació del forat al tub, la connexió al tub preexistent d'escomesa i el segellat
del conjunt.

prev isió projecte 12 12,00

12,00 92,14 1.105,68

CLICK400160  UT  ESCOMESA INGERT CLICK D160MM PER TUB PVC400                     

Subministrament i col·locació d'escomesa sistema ingert clic , marca tuyper o equivalent,
amb pvc une 1401-1 de diàmetre 160mm per acoplar-se a tub de de pvc de diàmetre 400mm.
Inclou la formació del forat al tub, la connexió al tub preexistent d'escomesa i el segellat
del conjunt.

prev isió projecte 5 5,00

5,00 114,59 572,95

FD5J535E     UT  CAIXA PER EMBORNAL, COL·LOCADA. GERO LLISCAT INTERIORMENT       

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm o similar adient per reixa Delta-80 o equivalent, amb
parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat per
fora amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre solera de
15 cm de formigó HM-20/P/20/I. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especif i-
cacions de la DT. No inclou marc ni reixa.

rambla x av ier cugat 28 28,00

28,00 192,11 5.379,08

FD5Z7CD4     UT  BASTIMENT I REIXA P/EMBORNAL. DELTA-80 O EQUIV. FOSA DUCT.      

Subministrament i col·locació de bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a embor-
nal,  model FD Benito Delta80 o equivalent , classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 12-17
dm2 de superfície d'absorció, col.locat amb morter. Criteri d'amidament: Unitat mesurada
segons les especif icacions de la DT. 

Prev isió projecte 28 28,00

28,00 76,43 2.140,04

ENLL400      UT  MANIGUET UNIÓ FEMELLA/FEMELLA COLZE 45º D-400MM                 

Subministrament i col·locació de maniguet d'unió femella/femella per a colze 45º de diàme-
tre 400mm de pvc une 1401-1 sobre canonada del mateix tipus.

prev isió segons projecte 2 2,00

2,00 147,87 295,74

PRV2.5       UT  POU D=100CM,H=2,8M,SOLERA+LLAMB.HM-20P/20/I,MAÓ CALAT 14CM,ARREB

Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2,8 m de fondària, amb solera amb llambor-
dins sobre llit de formigó HM-20P/20/I, paret de maó calat de gruix 30 cm o anells prefabri-
cats de formigó tipus ICA o equivalents, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt
1:0,5:4  i graons de polietilè taronges de 200x200x200 mm. No inclou excavació marc ni
tapa.

prev isió projecte 6 6,00

6,00 825,90 4.955,40

FDDZ6DD4     UT  BASTIMENT CIRC.,FOS.DÚCTIL,P/POU REG.+TAPA ABATIB+TANCAPAS D=600

Subministrament i col·locació de bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i
tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter

prev isió projecte 6 6,00

6,00 145,85 875,10

TOTAL SUBCAPITOL X073 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT.......... 35.313,14
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SUBCAPITOL X074 SEGURETAT I  SALUT LABORAL                                       
PLASS02      UT  PLA DE S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                     

Confecció de Pla de Seguretat i Salut laboral conforme a l'estudi o estudi bàsic de segu-
retat i salut laboral del projecte, per a una obra d'urbanització d'alt impacte (en zona urba-
na consolidada) de PEM<250.000€. El Pla complirà tota la normativa vigent en matèria de
prevenció de riscos laborals i també tindrà en compte la senyalització i desviaments via-
ris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra.

prev isió projecte 1 1,00

1,00 962,06 962,06

IMPLANTSS02  UT  IMPLANTACIÓ S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                

Implantació de la seguretat i salut laboral d'una d'urbanització d'alt impacte (en zona urba-
na consolidada) de PEM<250.000€. per tal de complir tota la normativa vigent en matèria
de prevenció de riscos laborals i també tindrà en compte la senyalització i desviaments
viaris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra. Inclou el subministrament de protec-
cions individuals, col·lectives i equipaments+formació.

prev isió projecte 1 1,00

1,00 1.282,75 1.282,75

TOTAL SUBCAPITOL X074 SEGURETAT I SALUT LABORAL...... 2.244,81
SUBCAPITOL X075 CONTROL DE QUALITAT                                             

CDQURB2      UT  CDQ OBRA URB. PEM<250.000€                                      

Despesa derivada del control de qualitat d'una obra d'urbanització de sanejament amb un
PEM >250.000€. Inclou inspecció TV abans de terraplenar rasa i un altra cop terraplenat
i pavimentat. Inclou assajos bàsics dels materials de replè compactats.

prev isió projecte 1 1,00

1,00 1.714,54 1.714,54

TOTAL SUBCAPITOL X075 CONTROL DE QUALITAT................... 1.714,54

TOTAL CAPITOL X07 RBLA. XAVIER CUGAT...................................................................................................... 93.950,73
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CAPITOL E07 C/ SANTA EUGÈNIA                                                
SUBCAPITOL E071 ACTUACIONS PRÈVIES                                              

VARIS9       UT  PUBLICITAT OBRA FONS COHESIÓ                                    

Publicitat de l'obra conforme les bases reglamentàries dels Fons Europeus de Cohesió FE-
DER. Inclou:
- Subministrament i col·locació de cartell de mides reglamentàries i amb inscripcions homo-
logades a peu d'obra.
- Publicació informativa de l'obra en diari de tirada autonòmica a determinar per l'òrgan in-
termig de gestió.
- Presa fotogràfica en format digital del transcurs de l'obra
- Presa de videos de l'execució de l'obra
- Entrega final de document fotogràfic imprès amb l'evolució de l'obra i la inspecció TV fi-
nal de la claveguera (DVD+informe imprès).

prev isió projecte 1 1,00

1,00 250,00 250,00

TOTAL SUBCAPITOL E071 ACTUACIONS PRÈVIES .................... 250,00
SUBCAPITOL E072 OBRA CIVIL                                                      

AP3030       M2  ENDERROC PAVIMENT PANOT 30X30 AMB MITJANS MECÀNICS              

Demolició de paviment de panots col.locats sobre formigó, de f ins a 20 cm de gruix i f ins
a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. Crite-
ri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especif icacions de la DT.

afectació v oreres 1 1,64 1,64 2,69

2,69 10,67 28,70

AFORM20      M2  ARRENCAMENT DE PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 20CM.                     

Demolició de paviment de formigó, de f ins a 20 cm de gruix i f ins a 2 m d'amplària, amb mar-
tell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega sobre camió.

afectació v oreres 1 1,64 1,64 2,69

2,69 21,97 59,10

RMA          ME  EXCAVACIÓ MANUAL EN RASA FINS A 1,5M. DE FONDÀRIA               

Excavació de rasa de fins a 1.5 m de fondària i f ins a 2 m d'amplària, en terreny de tràn-
sit, amb mitjans manuals i càrrega mecànica del material excavat. Criteri d'amidament: m3
de volum excavat segons les especif icacions 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 modif icacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'ex-
cés 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 talus-
sos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correc-
ta 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 se-
va eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sem-
pre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i
voladures.

embornals 3 0,43 1,29

1,29 118,31 152,62

RFORM20      M2  REPOSICIÓ DE SOLERA DE FORMIGÓ DE 20CM.                         

Reposició de base per a calçada, de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandà-
ria màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat

afectació v oreres 1 1,64 1,64 2,69

2,69 31,34 84,30

TOTAL SUBCAPITOL E072 OBRA CIVIL........................................ 324,72
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SUBCAPITOL E073 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT                                         
FD5J535E     UT  CAIXA PER EMBORNAL, COL·LOCADA. GERO LLISCAT INTERIORMENT       

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm o similar adient per reixa Delta-80 o equivalent, amb
parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat per
fora amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre solera de
15 cm de formigó HM-20/P/20/I. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especif i-
cacions de la DT. No inclou marc ni reixa.

ctra santa eugènia 3 3,00

3,00 192,11 576,33

FD5Z7CD4     UT  BASTIMENT I REIXA P/EMBORNAL. DELTA-80 O EQUIV. FOSA DUCT.      

Subministrament i col·locació de bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a embor-
nal,  model FD Benito Delta80 o equivalent , classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 12-17
dm2 de superfície d'absorció, col.locat amb morter. Criteri d'amidament: Unitat mesurada
segons les especif icacions de la DT. 

ctra santa eugènia 3 3,00

3,00 76,43 229,29

TOTAL SUBCAPITOL E073 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT.......... 805,62
SUBCAPITOL E074 SEGURETAT I  SALUT LABORAL                                       

PLASS6       UT  PLA DE S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                     

Confecció de Pla de Seguretat i Salut laboral conforme a l'estudi o estudi bàsic de segu-
retat i salut laboral del projecte, per a una obra d'urbanització d'alt impacte (en zona urba-
na consolidada) de PEM<250.000€. El Pla complirà tota la normativa vigent en matèria de
prevenció de riscos laborals i també tindrà en compte la senyalització i desviaments via-
ris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra.

prev isió projecte 1 1,00

1,00 360,95 360,95

IMPLANTSS6   UT  IMPLANTACIÓ S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                

Implantació de la seguretat i salut laboral d'una d'urbanització d'alt impacte (en zona urba-
na consolidada) de PEM<250.000€. per tal de complir tota la normativa vigent en matèria
de prevenció de riscos laborals i també tindrà en compte la senyalització i desviaments
viaris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra. Inclou el subministrament de protec-
cions individuals, col·lectives i equipaments+formació.

prev isió projecte 1 1,00

1,00 481,26 481,26

TOTAL SUBCAPITOL E074 SEGURETAT I SALUT LABORAL...... 842,21

TOTAL CAPITOL E07 C/ SANTA EUGÈNIA.......................................................................................................... 2.222,55
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CAPITOL X08 TORRE ALFONS XII                                                
SUBCAPITOL X081 ACTUACIONS PRÈVIES                                              

VARIS        UT  PUBLICITAT OBRA FONS COHESIÓ                                    

Publicitat de l'obra conforme les bases reglamentàries dels Fons Europeus de Cohesió FE-
DER. Inclou:
- Subministrament i col·locació de cartell de mides reglamentàries i amb inscripcions homo-
logades a peu d'obra.
- Publicació informativa de l'obra en diari de tirada autonòmica a determinar per l'òrgan in-
termig de gestió.
- Presa fotogràfica en format digital del transcurs de l'obra
- Presa de videos de l'execució de l'obra
- Entrega final de document fotogràfic imprès amb l'evolució de l'obra i la inspecció TV fi-
nal de la claveguera (DVD+informe imprès).

prev isió projecte 1 1,00

1,00 1.500,00 1.500,00

TOTAL SUBCAPITOL X081 ACTUACIONS PRÈVIES .................... 1.500,00
SUBCAPITOL X082 OBRA CIVIL                                                      

CATA         UT  CATA DE LOCALITZACIÓ. MITJANS MECÀNICS + AJUDES MANUALS         

Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega amb les terres deixades a la vora.

Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especif icacions 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 modif icacions 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 fa-
ci falta per a una correcta execució de les obres. També estan inclosos en el preu el man-
teniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres,
la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments
no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions,
entibacions i voladures.

localització x arx a ex istent i serv eis 15 15,00

15,00 51,39 770,85

TALLDISC     ML  TALL AMB DISC DE PAVIMENT                                       

Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, f ins a una fondària
de 20 cm

talls pav . asfàltic torre alfons XII 2 208,21 416,42

416,42 3,27 1.361,69

AASFALT      M2  ENDERROC PAVIMENT ASFÀLTIC AMB MITJANS MECÀNICS                 

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i f ins a 2 m d'amplà-
ria amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. Criteri d'amidament:
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especif icacions de la DT.

torre alfons XII 1 120,30 2,00 240,60

240,60 7,56 1.818,94
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RMAQ         M3  EXCAVACIÓ A MÀQUINA EN RASA FINS A 1,5M. DE FONDÀRIA            

Excavació de rasa de fins a 1.5 m de fondària i f ins a 2 m d'amplària, en terreny de tràn-
sit, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat. Criteri d'amidament: m3
de volum excavat segons les especif icacions 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 modif icacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'ex-
cés 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 talus-
sos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correc-
ta 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 se-
va eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sem-
pre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i
voladures.

rases torre alfons XII 1 197,29 1,30 1,30 333,42

333,42 90,53 30.184,51

ABOCADOR     M3  CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT ABOCADOR                             

Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador especí-
f ic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 10 km, amb camió
de 7 t, carregat amb mitjans manuals.Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el crite-
ri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'es-
ponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament
i expressament per la DF.La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de man-
teniment de l'abocador.Es considera un increment per esponjament d'un 35%. Inclou Dis-
posició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb una densitat des de 1,10 fins
a 1,45 t/m3.

pav . asàltic 48,7215 48,72
part de terres sobreres 1,35 73,64 99,41

148,13 47,76 7.074,69

SORRA        M3  SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE SORRA A RASA                        

Subministrament de terra seleccionada d'aportació.Criteri d'amidament: m3 de volum ami-
dat segons les especif icacions de la DT.Es considera un increment per esponjament d'a-
cord amb els criteris següents:- Excavacions en terreny fluix: 15% - Excavacions en ter-
reny compacte: 20% - Excavacions en terreny de trànsit: 25% - Excavacions en roca:
25%.  Inclou el rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i f ins a 2 m, amb mate-
rial seleccionat, en tongades de gruix més de 25 i f ins a 50 cm, utilitzant corró vibratori
per a compactar, amb compactació del 95 % PM.

clav egerons d250 1 120,89 0,60 0,60 43,52

43,52 34,62 1.506,66

GRAVACIM     M3  GRAVA-CIMENT PER A FARCIMENT I ESTESA                           

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i f ins a 2 m, amb material adequat, en
tongades de gruix més de 25 i f ins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb
compactació del 95 % PM. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especif ica-
cions de la DT. La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas
de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no es-
tà inclòs en cas de que es tracti de terres.

rebliment rases torre alfons XII 1 27,99 1,30 1,30 47,30
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47,30 125,63 5.942,30

SUBB         M3  SUBBASE. ESTESA I COMPACTACIÓ                                   

Subbase de terra-ciment elaborada a l'obra en planta, amb terra seleccionada i ciment pòrt-
land amb f iller calcari CEM II/B-L 32,5 N, col.locada amb estenedora i piconatge del mate-
rial al 95% del PM. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especif icacions de
la DT. No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tole-
rables.No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. No és d'abonament en
aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'afegeixi per a donar obertura al tràn-
sit. L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a
la unitat d'obra de la capa subjacent.

rebliment rases torre alfons XII 1 41,94 1,30 1,30 70,88

70,88 36,18 2.564,44

IMPREV02     PA  IMPREVISTOS A JUSTIFICAR EN OBRA CIVIL D'URB. ALT IMPACTE       

Imprevistos a justif icar en concepte de modif icació de serveis no detectats anticipadament
al tractar-se d'una obra d'urbanització en zona antiga urbana consolidada. Inclou modif i-
cacions extres de xarxa de sanejament, tubs de gas, aigua, fontaneria, telecomunicacions
i/o electricitat. Per certif icar aquest import caldrà aportar fotografia de l'imprevist i quadre
descomposat de l'actuació realitzada.

quantitat a justificar en tant per 1 1 1,00

1,00 2.764,28 2.764,28

TOTAL SUBCAPITOL X082 OBRA CIVIL........................................ 53.988,36
SUBCAPITOL X083 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT                                         

TPVC250S     ML  SIC TUB PVC D250MM UNE EN 1401-1 SENYALITZAT                    

Subministrament i col·locació de tub de sanejament de PVC de diàmetre nominal 250mm
de paret massissa, autoportant, amb unió amb junta llaviada i goma, col·locat al fons de
la rasa amb el pendent que assenyali el projecte. Criteri d'amidament: m de llargària instal·la-
da, amidada segons les especif icacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts
per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments
que s'hagin efectuat. Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les
proves sobre la tuberia instal·lada.

torre alfons XII 1 658,00 658,00

658,00 26,97 17.746,26

ENLL250      UT  MANIGUET UNIÓ FEMELLA/FEMELLA D250MM UNE EN 1401-1              

Subministrament i col·locació de maniguet/colze 45º d'unió de pvc une 1401-1 per a diàme-
tre nominal 250mm., amb unió femella-femella i junta llaviada amb goma elàstica.

prev isió projecte 6 6,00

6,00 64,93 389,58

PRV2.5       UT  POU D=100CM,H=2,8M,SOLERA+LLAMB.HM-20P/20/I,MAÓ CALAT 14CM,ARREB

Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2,8 m de fondària, amb solera amb llambor-
dins sobre llit de formigó HM-20P/20/I, paret de maó calat de gruix 30 cm o anells prefabri-
cats de formigó tipus ICA o equivalents, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt
1:0,5:4  i graons de polietilè taronges de 200x200x200 mm. No inclou excavació marc ni
tapa.

prev isió projecte 15 15,00

15,00 825,90 12.388,50

FDDZ6DD4     UT  BASTIMENT CIRC.,FOS.DÚCTIL,P/POU REG.+TAPA ABATIB+TANCAPAS D=600

Subministrament i col·locació de bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i
tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter

prev isió projecte 15 15,00

15,00 145,85 2.187,75
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CONPOU       UT  CONNEXIÓ A POU EXISTENT XARXA SANEJ.                            

Connexió de nova xarxa de sanejament de d.200mm a pou o tub existent de sanejament
visitable.  Inclou la perforació, aplicació de cola i àrid al tub, morter al forat del pou, sege-
llat f inal i totes les despeses auxiliars.

connex ions a pous x arx a 31 31,00

31,00 61,55 1.908,05

CONFOSSA     UT  CONNEXIÓ FOSSA SÈPTICA EXIST. A XARXA                           

Connexió de fossa sèptica existent a nova conducció de xarxa de sanejament Inclou des-
cobrir punt d'evacuació de la fossa i sobreeixidor, connexió a xarxa amb peces especials
une 1401-1 i segellat del conjunt + despeses auxiliars.

prev isió 1 1,00

1,00 284,84 284,84

TOTAL SUBCAPITOL X083 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT.......... 34.904,98
SUBCAPITOL X084 SEGURETAT I  SALUT LABORAL                                       

PLASS02      UT  PLA DE S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                     

Confecció de Pla de Seguretat i Salut laboral conforme a l'estudi o estudi bàsic de segu-
retat i salut laboral del projecte, per a una obra d'urbanització d'alt impacte (en zona urba-
na consolidada) de PEM<250.000€. El Pla complirà tota la normativa vigent en matèria de
prevenció de riscos laborals i també tindrà en compte la senyalització i desviaments via-
ris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra.

prev isió projecte 1 1,00

1,00 962,06 962,06

IMPLANTSS02  UT  IMPLANTACIÓ S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                

Implantació de la seguretat i salut laboral d'una d'urbanització d'alt impacte (en zona urba-
na consolidada) de PEM<250.000€. per tal de complir tota la normativa vigent en matèria
de prevenció de riscos laborals i també tindrà en compte la senyalització i desviaments
viaris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra. Inclou el subministrament de protec-
cions individuals, col·lectives i equipaments+formació.

prev isió projecte 1 1,00

1,00 1.282,75 1.282,75

TOTAL SUBCAPITOL X084 SEGURETAT I SALUT LABORAL...... 2.244,81
SUBCAPITOL X085 CONTROL DE QUALITAT                                             

CDQURB3      UT  CDQ OBRA URB. PEM<250.000€                                      

Despesa derivada del control de qualitat d'una obra d'urbanització de sanejament amb un
PEM >250.000€. Inclou inspecció TV abans de terraplenar rasa i un altra cop terraplenat
i pavimentat. Inclou assajos bàsics dels materials de replè compactats.

prev isió projecte 1 1,00

1,00 2.984,21 2.984,21

TOTAL SUBCAPITOL X085 CONTROL DE QUALITAT................... 2.984,21

TOTAL CAPITOL X08 TORRE ALFONS XII .......................................................................................................... 95.622,36
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CAPITOL X09 TORRE GIRONELLA                                                 
SUBCAPITOL X091 ACTUACIONS PRÈVIES                                              

VARIS        UT  PUBLICITAT OBRA FONS COHESIÓ                                    

Publicitat de l'obra conforme les bases reglamentàries dels Fons Europeus de Cohesió FE-
DER. Inclou:
- Subministrament i col·locació de cartell de mides reglamentàries i amb inscripcions homo-
logades a peu d'obra.
- Publicació informativa de l'obra en diari de tirada autonòmica a determinar per l'òrgan in-
termig de gestió.
- Presa fotogràfica en format digital del transcurs de l'obra
- Presa de videos de l'execució de l'obra
- Entrega final de document fotogràfic imprès amb l'evolució de l'obra i la inspecció TV fi-
nal de la claveguera (DVD+informe imprès).

prev isió projecte 1 1,00

1,00 1.500,00 1.500,00

TOTAL SUBCAPITOL X091 ACTUACIONS PRÈVIES .................... 1.500,00
SUBCAPITOL X092 OBRA CIVIL                                                      

CATA         UT  CATA DE LOCALITZACIÓ. MITJANS MECÀNICS + AJUDES MANUALS         

Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega amb les terres deixades a la vora.

Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especif icacions 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 modif icacions 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 fa-
ci falta per a una correcta execució de les obres. També estan inclosos en el preu el man-
teniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres,
la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments
no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions,
entibacions i voladures.

localització x arx a ex istent i serv eis 15 15,00

15,00 51,39 770,85

TALLDISC     ML  TALL AMB DISC DE PAVIMENT                                       

Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, f ins a una fondària
de 20 cm

talls pav . asfàltic torre gironella 2 700,00 1.400,00

1.400,00 3,27 4.578,00

AASFALT      M2  ENDERROC PAVIMENT ASFÀLTIC AMB MITJANS MECÀNICS                 

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i f ins a 2 m d'amplà-
ria amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. Criteri d'amidament:
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especif icacions de la DT.

torre gironella 1 175,00 2,00 350,00

350,00 7,56 2.646,00
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RMAQ         M3  EXCAVACIÓ A MÀQUINA EN RASA FINS A 1,5M. DE FONDÀRIA            

Excavació de rasa de fins a 1.5 m de fondària i f ins a 2 m d'amplària, en terreny de tràn-
sit, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat. Criteri d'amidament: m3
de volum excavat segons les especif icacions 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 modif icacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'ex-
cés 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 talus-
sos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correc-
ta 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 se-
va eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sem-
pre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i
voladures.

rases torre gironella 1 248,52 1,30 1,30 420,00

420,00 90,53 38.022,60

ABOCADOR     M3  CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT ABOCADOR                             

Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador especí-
f ic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 10 km, amb camió
de 7 t, carregat amb mitjans manuals.Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el crite-
ri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'es-
ponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament
i expressament per la DF.La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de man-
teniment de l'abocador.Es considera un increment per esponjament d'un 35%. Inclou Dis-
posició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb una densitat des de 1,10 fins
a 1,45 t/m3.

pav . asàltic 70,875 70,88
part de terres sobreres 1,35 319,90 431,87

502,75 47,76 24.011,34

SORRA        M3  SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE SORRA A RASA                        

Subministrament de terra seleccionada d'aportació.Criteri d'amidament: m3 de volum ami-
dat segons les especif icacions de la DT.Es considera un increment per esponjament d'a-
cord amb els criteris següents:- Excavacions en terreny fluix: 15% - Excavacions en ter-
reny compacte: 20% - Excavacions en terreny de trànsit: 25% - Excavacions en roca:
25%.  Inclou el rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i f ins a 2 m, amb mate-
rial seleccionat, en tongades de gruix més de 25 i f ins a 50 cm, utilitzant corró vibratori
per a compactar, amb compactació del 95 % PM.

clav eguerons d200 1 60,00 0,60 0,60 21,60
clav egerons d250 1 700,00 0,60 0,60 252,00

273,60 34,62 9.472,03

GRAVACIM     M3  GRAVA-CIMENT PER A FARCIMENT I ESTESA                           

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i f ins a 2 m, amb material adequat, en
tongades de gruix més de 25 i f ins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb
compactació del 95 % PM. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especif ica-
cions de la DT. La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas
de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no es-
tà inclòs en cas de que es tracti de terres.

 Pàgina 61



PRESSUPOST I AMIDAMENTS
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

rebliment rases torre gironella 1 33,14 1,30 1,30 56,01

56,01 125,63 7.036,54

SUBB         M3  SUBBASE. ESTESA I COMPACTACIÓ                                   

Subbase de terra-ciment elaborada a l'obra en planta, amb terra seleccionada i ciment pòrt-
land amb f iller calcari CEM II/B-L 32,5 N, col.locada amb estenedora i piconatge del mate-
rial al 95% del PM. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especif icacions de
la DT. No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tole-
rables.No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. No és d'abonament en
aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'afegeixi per a donar obertura al tràn-
sit. L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a
la unitat d'obra de la capa subjacent.

rebliment rases torre gironella 1 33,14 1,30 1,30 56,01

56,01 36,18 2.026,44

IMPREV02     PA  IMPREVISTOS A JUSTIFICAR EN OBRA CIVIL D'URB. ALT IMPACTE       

Imprevistos a justif icar en concepte de modif icació de serveis no detectats anticipadament
al tractar-se d'una obra d'urbanització en zona antiga urbana consolidada. Inclou modif i-
cacions extres de xarxa de sanejament, tubs de gas, aigua, fontaneria, telecomunicacions
i/o electricitat. Per certif icar aquest import caldrà aportar fotografia de l'imprevist i quadre
descomposat de l'actuació realitzada.

quantitat a justificar en tant per 1 1 1,00

1,00 2.764,28 2.764,28

TOTAL SUBCAPITOL X092 OBRA CIVIL........................................ 91.328,08
SUBCAPITOL X093 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT                                         

TPVC200S     ML  SIC TUB PVC D200MM UNE EN 1401-1 SENYALITZAT                    

Subministrament i col·locació de tub de sanejament de PVC de diàmetre nominal 200mm
de paret massissa, autoportant, amb unió amb junta llaviada i goma, col·locat al fons de
la rasa amb el pendent que assenyali el projecte. Criteri d'amidament: m de llargària instal·la-
da, amidada segons les especif icacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts
per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments
que s'hagin efectuat. Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les
proves sobre la tuberia instal·lada.

torre gironella 1 60,00 60,00

60,00 19,08 1.144,80

TPVC250S     ML  SIC TUB PVC D250MM UNE EN 1401-1 SENYALITZAT                    

Subministrament i col·locació de tub de sanejament de PVC de diàmetre nominal 250mm
de paret massissa, autoportant, amb unió amb junta llaviada i goma, col·locat al fons de
la rasa amb el pendent que assenyali el projecte. Criteri d'amidament: m de llargària instal·la-
da, amidada segons les especif icacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts
per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments
que s'hagin efectuat. Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les
proves sobre la tuberia instal·lada.

torre gironella 1 700,00 700,00

700,00 26,97 18.879,00

CMF45200     UT  COLZE 45º MASCLE/ FEMELLA D200MM                                

Subministrament i col·locació de maniguet d'unió mascle/femella per a colze 45º de diàme-
tre 200mm de pvc une 1401-1 sobre canonada del mateix tipus.

prev isió projecte 4 4,00

4,00 30,49 121,96

ENLL250      UT  MANIGUET UNIÓ FEMELLA/FEMELLA D250MM UNE EN 1401-1              

Subministrament i col·locació de maniguet/colze 45º d'unió de pvc une 1401-1 per a diàme-
tre nominal 250mm., amb unió femella-femella i junta llaviada amb goma elàstica.

prev isió projecte 5 5,00

5,00 64,93 324,65
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PRV2.5       UT  POU D=100CM,H=2,8M,SOLERA+LLAMB.HM-20P/20/I,MAÓ CALAT 14CM,ARREB

Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2,8 m de fondària, amb solera amb llambor-
dins sobre llit de formigó HM-20P/20/I, paret de maó calat de gruix 30 cm o anells prefabri-
cats de formigó tipus ICA o equivalents, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt
1:0,5:4  i graons de polietilè taronges de 200x200x200 mm. No inclou excavació marc ni
tapa.

prev isió projecte 14 14,00

14,00 825,90 11.562,60

FDDZ6DD4     UT  BASTIMENT CIRC.,FOS.DÚCTIL,P/POU REG.+TAPA ABATIB+TANCAPAS D=600

Subministrament i col·locació de bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i
tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter

prev isió projecte 14 14,00

14,00 145,85 2.041,90

TOTAL SUBCAPITOL X093 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT.......... 34.074,91
SUBCAPITOL X094 SEGURETAT I  SALUT LABORAL                                       

PLASS02      UT  PLA DE S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                     

Confecció de Pla de Seguretat i Salut laboral conforme a l'estudi o estudi bàsic de segu-
retat i salut laboral del projecte, per a una obra d'urbanització d'alt impacte (en zona urba-
na consolidada) de PEM<250.000€. El Pla complirà tota la normativa vigent en matèria de
prevenció de riscos laborals i també tindrà en compte la senyalització i desviaments via-
ris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra.

prev isió projecte 1 1,00

1,00 962,06 962,06

IMPLANTSS03  UT  IMPLANTACIÓ S+S. OBRA URB. ALT IMPACTE <250.000€                

Implantació de la seguretat i salut laboral d'una d'urbanització d'alt impacte (en zona urba-
na consolidada) de PEM<250.000€. per tal de complir tota la normativa vigent en matèria
de prevenció de riscos laborals i també tindrà en compte la senyalització i desviaments
viaris pels vianants i trànsit rodat afectats per l'obra. Inclou el subministrament de protec-
cions individuals, col·lectives i equipaments+formació.

prev isió projecte 1 1,00

1,00 3.344,04 3.344,04

TOTAL SUBCAPITOL X094 SEGURETAT I SALUT LABORAL...... 4.306,10
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

SUBCAPITOL X095 CONTROL DE QUALITAT                                             
CDQURB3      UT  CDQ OBRA URB. PEM<250.000€                                      

Despesa derivada del control de qualitat d'una obra d'urbanització de sanejament amb un
PEM >250.000€. Inclou inspecció TV abans de terraplenar rasa i un altra cop terraplenat
i pavimentat. Inclou assajos bàsics dels materials de replè compactats.

prev isió projecte 1 1,00

1,00 2.984,21 2.984,21

TOTAL SUBCAPITOL X095 CONTROL DE QUALITAT................... 2.984,21

TOTAL CAPITOL X09 TORRE GIRONELLA.......................................................................................................... 134.193,30

TOTAL ..................................................................................................................................................................... 687.908,55
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RESUM DE PRESSUPOST
MILLORA XARXA SANEJAMENT "EN BAIXA" A GIRONA                    

CAPITOL RESUM EUROS %

E01 C/ BARCELONA 2.222,55 €                     0,32
X01 C/ BASSEGODA 91.607,05 €                   13,32
X02 C/ CARDENAL MARGARIT 11.913,46 €                   1,73
X03 C/ CARTAGENA 127.714,09 €                 18,57
E02 RDA. FORT ROIG 10.142,41 €                   1,47
E03 C/ MARE DE DÉU DELS ÀNGELS 21.732,92 €                   3,16
E04 C/ MARE DE DÉU DEL REMEI 8.765,77 €                     1,27
X04 C/ DE LES MONGES 11.151,81 €                   1,62
X05 C/ DE LES MOSQUES 10.866,93 €                   1,58
E05 C/ ORIENT 11.567,60 €                   1,68
E06 PÇA. CATALUNYA 4.391,01 €                     0,64
X06 PJDA. SANT MARTÍ 49.844,01 €                   7,25
X07 RBLA. XAVIER CUGAT 93.950,73 €                   13,66
E07 C/ SANTA EUGÈNIA 2.222,55 €                     0,32
X08 TORRE ALFONS XII 95.622,36 €                   13,9
X09 TORRE GIRONELLA 134.193,30 €                 19,51

PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL 687.908,55 €                 
13% Despeses Generals 89.428,11 €                   
6% Benefici industrial 41.274,51 €                   

PRESSUPOST DE LICITACIÓ 818.611,17 €                 
16% I.V.A. 130.977,79 €                 

TOTAL PRESSUPOST DE CONTRACTA 949.588,96 €                 

Sergi Masagué Clua

Puja el pressupost l´esmentada quantitat de NOU-CENTS QUARANTA-NOU MIL CINC-CENTS VUITANTA-VUIT  EUROS
amb NORANTA-SIS CÈNTIMS

GIRONA, a maig de 2008.

L'arquitecte tècnic municipal

 


