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MEMÒRIA

1.- Objecte del document

Es tracta de redactar el projecte modificat per l’arranjament del carrer de l’11 de
Setembre, des del seu inici al polígon d’actuació PAU 1 fins a la prolongació del carrer del
Pantà.

S’encarrega la redacció d’aquest projecte modificat per tal de contemplar la seva
execució en fases, d’acord amb les disponibilitats i en la posta en servei gradual del vial
urbanitzat.

L’actuació en conjunt està prevista per el desenvolupament dels polígons d’actuació
PAU1, 2 i 3, inclou a més l’adequació del tram pavimentat i la prolongació des del carrer del
Sindicat fins al carrer del Pantà.

Les directrius en quan a materials i serveis son similars a les actuacions d’arranjament
en les que predomina poca amplada dels vials.

2.- Situació actual i necessitats

Aquest carrer es va obrir ja fa uns anys amb la intenció de obtenir sòl urbanitzat
destinat a terrenys per construir habitatges unifamiliars, els treballs es van iniciar amb la
vigència del planejament urbanístic municipal anterior, disposant un col·lector de sanejament
en tota la seva longitud al que abocaven els col·lectors dels carrers del Priorat i del Sindicat i
d’aquest punt fins a l’antiga depuradora.

Es va pavimentar i dotar dels serveis urbanístics d’aigua potable, d’enllumenat públic,
abastament elèctric i gas el tram situat entre l’accés a la zona esportiva i el carrer del Priorat,
en el subsòl es van disposar dos línies de mitja tensió entre el transformador de la prolongació
del carrer del Pantà i el carrer del Priorat.

Amb l’aprovació del POUM dels Guiamets, es va contemplar l’arranjament dels trams
que faltaven dins del PAU 1 i 2, i actualment també el 3.

L’extrem est del vial inicialment finalitzava en el carrer del Sindicat, en raó de la cota
prevista en el POUM (212) per aquest punt i les rasants existents era materialment impossible
connectar els dos vials per ser utilitzats per trànsit rodat amb lo que el carrer no més seria
accessible des del carrer del Priorat, essent necessari, per moltíssimes raons, que el carrer fos
accessible des de dos vials diferents es va preveure la seva prolongació fins al carrer del Pantà,
amb el que amb una certa pendent era possible una connexió utilitzable per trànsit rodat.

Per l’adequada i eficient connexió i posta en marxa dels serveis es necessari realitzar
l’ordenació de l’arranjament de una forma conjunta incloent les quatre zones:

- Àmbit de vials dels PAU 1 i 3
- Adequació dels serveis existents en el tram pavimentat
- Àmbit de vials del PAU 2
- Prolongació fins al carrer del Pantà
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Els serveis soterrats existents son:
- evacuació d’aigües
- abastament parcial d’aigua potable de conduccions de polietilè
- abastament parcial de gas
- línies de mitja tensió
No existeixen serveis en esteses aèries.

En la zona pavimentada, en calçada formigó de 6 m, les vorades son de peces de
formigó prefabricades, les voreres de 1metre son de panot de color.

No existeix recollida d’aigües pluvials.

El col·lector existent d’aigües residuals es molt superficial i no té la suficient fondària
per les escomeses de les parcel·les que han de passar per sota dels altres serveis.

La xarxa parcial d’aigua potable es de polietilè per abastir a la zona esportiva, no té la
secció suficient per els hidrants d’incendi.

La xarxa parcial de gas també es per abastir a la zona esportiva, les canonades son de
polietilè.

Hi ha dos línies paral·leles de mitja tensió que van des del transformador CT XW052 l
CT XW294 que ocupen subsòl entre el carrer del Pantà i el del Priorat.

En vista de la situació exposada es proposen les següents actuacions:
- En quan al paviment, atesa l’amplada del carrer les voreres de 1 metre

existents  son massa estretes per estar mes elevades que la calçada, per la
vorada, i tenint en compte els obstacles usuals de les columnes d’enllumenat
i els pals de senyalització vertical i no permeten un creuament de vianants
de mobilitat reduïda, per tan caldria mantenir la proporció actual entre les
zones de vianants i de vehicles però deixant continuïtat entre calçada i
vorera sense generar un graó amb la vorada, es disposa vorada per separar
un àmbit de l’altre però sense generar desnivell. En la zona que el carrer
passa a tenir una amplada de 8 a 10 metres, s’aprofiten els dos metres per
augmentar l’amplada de la vorera del costat poble. La secció transversal del
vial es amb pendent del 2 % cap el seu centre on es disposaran el
embornals.

- En el clavegueram es planteja una xarxa separativa per residuals i per
pluvials, ates que, segons el POUM, el col·lector general d’evacuació
d’aigües pluvials correspon al sector de sòl urbanitzable colindant SUD 1.1 i
a curt termini no està previst el seu desenvolupament, es planteja
provisionalment unir, al final del recorregut de les dos xarxes, els col·lectors
mitjançant un pou sifònic que eviti la propagació de males olors a través
dels embornals i així no serà necessari disposar en ells sifons lo que facilitarà
molt el seu manteniment. Es preveuen escomeses individuals per cada
parcel.la i embornals cada 15 metres atesa la poca pendent del carrer. Es
preveuen interceptors lineals en els tres carrers (Priorat, Sindicat i Pantà)
que connecten amb el de l’11 de Setembre. Es disposen en les dos xarxes
dels corresponents pous de registre amb una separació mitjana de uns
40/45 metres aproximadament. Els col·lector unitari desprès del pou sifònic
es connecta amb l’antiga estació depuradora de on surt la nova connexió
existent amb la nova depuradora en servei.
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- En quan a l’abastament d’aigua, es preveuen totes les canonades noves
amb secció suficient per la connexió d’hidrants d’incendi, es connecten a les
existents, es disposa una conducció sota cada vorera unint-les per els
extrems per tal de que la xarxa dels carrer quedi adequadament mallada, es
preveuen les escomeses a les parcel·les i els corresponents armaris per els
aparells de comptatge i els accessoris de tall i retenció. Es disposa un
hidrant per incendis homologat front l’accés a la zona esportiva que amb els
previstos per el POUM comportaran que sempre hi hagi un hidrant a menys
de 100 metres de cada parcel.la. Es disposen boques de reg i en cada unióo
derivació entre canonades es disposen vàlvules de comporta per seccionar la
xarxa de la manera que faci falta en cas de intervenció en un tram de la
mateixa entre dos derivacions.

- Atès l’escàs consum de l’enllumenat públic i la distancia amb el quadre
general situat a la casa de la vil.la, es proposa prolongar les línies existents
en els punts de llum propers, el cable es disposa soterrat dins de tub, amb
el corresponent cable nu i piquetes de posta a terra, l’enllumenat es realitza
a través de lluminàries de leds recolzades sobre columnes de 3,20 metres al
costat nord del carrer, les columnes es disposen davant dels extrems de les
façanes de les parcel·les per no interferir amb possibles accessos de vehicles
a les mateixes.

- En quan a l’abastament elèctric, s’ha efectuat consulta tècnica i econòmica a
l’operador de distribució de la zona, es preveu la implantació d’un nou
transformador alimentat en mitja tensió a partir de la connexió amb una de
les línies de mitja existents en el subsòl de l’àmbit de l’actuació, a partir del
nou transformador es disposa una xarxa en baixa tensió sota cada vorera,
amb les corresponents CDU, una per cada dos parcel·les.

- Per les telecomunicacions, s’ha realitzat consulta tècnica amb l’operador que
disposa de xarxa en la zona i es preveuen les canalitzacions, pedestals per
armaris i pericons necessaris per poder arribar amb cable convencional o
fibra òptica a cadascuna de les parcel·les, per l’adequada connexió a les
línies existents es necessari realitzar canalitzacions fora de l’àmbit de l’obra
fins a la carretera que es preveuen.

- Per l’abastament de gas, s’ha realitzat consulta tècnica amb l’operador
existent al municipi que distribueix gas a partir d’uns dipòsits generals de
GLP, es preveu l’obra civil necessària per que l’operador disposi les
canonades per atendre els futurs subministres.

La superfície de vials afectada per l’actuació es de 2468,52 m2. aproximadament.
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3.- Execució per fases

La necessitat de contemplar la execució de les obres per fases s’origina en que existeix
disponibilitat en la possibilitat d’execució immediata de dos trams dels mencionat arranjament
del carrer projectat al abril de 2018 i aprovat posteriorment per l’Ajuntament dels Guiamets en
el que no es contemplava la possibilitat de l’execució per fases.

Un tram es el que uneix el carrer del Sindicat amb el carrer del Pantà, no forma part
de les obligacions urbanístiques dels PAUS 1, 2 i 3, i que segons el Conveni urbanístic entre
l’Ajuntament dels Guiamets i la Cooperativa UNIÓ FRUITS SCCL, ha de ser executat al seu
càrrec, per part d’aquesta entitat. Correspondria aquest tram a la Fase I d’aquest projecte.

Un  altre tram d’uns 35 metres aproximadament, a partir del carrer del Sindicat que
dona façana a la parcel.la destinada a usos industrials, el cost del qual es correspon amb la
quota urbanística dins del PAU 2, ja dipositada a l’Ajuntament dels Guiamets, per part dels
seus propietaris. Correspondria aquest tram a la Fase II d’aquest projecte i la seva execució
comportaria la consideració de solar de la mencionada parcel.la.

Els dos trams son funcionalment autònoms per la seva posta en servei, primer el de la
Fase I i a continuació el de la Fase II.

El tram restant correspondria a la Fase III del projecte, l’execució del qual i la
disponibilitat econòmica resta pendent de que se ultimin les gestions pendents corresponents
als PAUS 1, 2 i 3 que tenen els projectes de reparcel·lació aprovats definitivament.

4.- Localització geogràfica al municipi

L’actuació s’estructura a través d’una directriu longitudinal, els extrems de la directriu
tenen les següents coordenades:

X = 310949.596     Y = 4552488.871
X = 311193.970     Y = 4552394.701
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5.- Descripció constructiva

1.- Sanejament

Treballs i mitjans necessaris, inclòs maquinària per la realització de cata manual per la
localització de serveis soterrats.

Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de
20 cm

Excavació de rasa de menys de 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny no
classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de
la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM

Transport de terres, i temps d'espera per a la càrrega, amb camió per a transport de 12 t,
inclou esponjament, inclou esponjament.

Disposició controlada a monodipòsit, de terres, inclou esponjament

Demolició de paviment de formigó o asfàltic, de fins a 20 cm de gruix amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió

Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60 cm, de formigó
vibropremsat amb solera de 15 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió,
realitzada en situació de prestació provisional del servei mentre es va reposant el tram amb
els tubs nous.

Demolició de pou de 100x100 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió, realitzada en situació de prestació provisional del servei mentre es va
reposant el tram amb els pous nous.

Demolició d'escomesa de clavegueram amb solera de 15 cm de formigó amb compressor i
càrrega mecànica sobre camió

Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de
recollida i transferència, amb camió de 12 t, carregat amb mitjans mecànics, inclou
esponjament.

Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de residus inerts, inclou esponjament.

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació
del 95% PM

Tub de PP COARR tipus PLOMYSAN junta SN8 315 mm, i col·locat al fons de la rasa a la
rasant, inclou la sorra de base i la de protecció.

Treballs i materials necessaris per a la connexió de la xarxa nova a la existent.
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Treballs i materials necessaris per a la connexió a l'arqueta de l'antiga depuradora de on surt
el col·lector cap a la nova

Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2
m per a tub de diàmetre 60 cm, nova o en pou existent

Paret per a pou circular de D=80 cm, de gruix 15 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per
dins amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, nova o en
arranjament de pou existent

Bastiment de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de
diàmetre i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Formació de pou sifònic provisional consistent en la connexió del pou final de la xarxa de
pluvials, amb més fondària per tal de sortir 1 metre per damunt de la solera amb tub de 315
mm PP D 315, colze i tub fins al pou proper de la xarxa de residuals.

Escomesa amb tub de PP COARR PLOMYSAN SN8 160 MM negre, inclou connexió, formigó
de base i de protecció

Escomesa amb tub de PP COARR PLOMYSAN SN8 200 MM negre, inclou connexió, formigó
de base i de protecció

Subministre i col·locació de peces complementàries per sanejament muntades sobre
canonada de PVC de 315, mitjançant reducció (unió amb vella), pinça (unió amb general) i
colzes en escomeses de residuals

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10 sobre solera de 10 cm de formigó HM-
20/P/20/I

Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52
kg de pes, col·locat amb morter

Subministre i col·locació de peces complementàries muntades sobre canonades PVC 400 i
160, mitjançant pinça (unió amb general) i colzes en escomeses de pluvials

Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10, sobre solera de 10 cm de formigó HM-
20/P/20/I

Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer S235JR de 80x80x8 mm i traves
de passamà de 60 mm cada m, col·locat amb morter mixt 1:2:10

Reixa practicable, per a interceptor de fosa grisa, de 982x490x76 mm i 145 kg de pes i
col·locada ancorada al formigó

Prova de funcionament d'una xarxa de sanejament, segons Plec de Prescripcions Tècniques
Generals de Canonades de Sanejament de Poblacions

2.- Aigua potable
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Treballs i mitjans necessaris, inclòs maquinària per la realització de cata manual per la
localització de serveis soterrats.

Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de
20 cm

Subministre i muntatge en façana de tub de polietilè diàmetre 50 mm com a xarxa provisional
per executar les obres.

Connexió a la general per connectar el provisional d'obres d'aigua potable, muntat sobre
canoncada de fibrociment de diàmetre 90 mm (inclou el subministre i muntatge del material

Escomensa provisional montada sobre tub de polietilè diametre 50 mm del provisional d'obres

Demolició de paviment de formigó o asfàltic, de fins a 20 cm de gruix amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió

Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de
recollida i transferència, amb camió de 12 t, carregat amb mitjans mecànics, inclou
esponjament.

Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de residus inerts, inclou esponjament.

Excavació de rasa de menys de 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny no
classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de
la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM

Transport de terres, i temps d'espera per a la càrrega, amb camió per a transport de 12 t,
inclou esponjament, inclou esponjament.

Disposició controlada a monodipòsit, de terres, inclou esponjament

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació
del 95% PM

Protecció de conducte amb sorra, formació llit i recobriment superior, inclòs rasanteig del fons
de la rasa.

Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

Renovació o nova instal·lació d'escomesa amb tub de polietilè de densitat baixa, de 25 mm
de diàmetre nominal exterior, de 10 ATM de pressió nominal, connectat a pressió, amb grau
de dificultat mitjà i per a col·locar soterrat, amb accessoris necessaris (inclou vàlvula
antiretorn).

Subministre i instal·lació de peça prefabricada de formigó i construcció de peana de suport,
per la instal·lació del comptador d'aigua, inclou preinstal.lació, claus de pas i retenció i  portilla
amb suministre de tapa i marc, inclou treballs de col·locació i materials necessaris
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Cinta senyalització polietilè canalitzacions de serveis, color corresponent, col·locada a la rasa.

Boca de reg DN40 45 mm Racor Barcelona amb arqueta, revestida d'epoxy.

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

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-
7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per
volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

Instal·lació de purga del tram o xarxa per buidar les canonades en cas de neteja,
manteniment o avaria, mitjançant collarí, vàlvula de comporta, i canonada de desguàs
connectada amb vàlvula antiretorn

Ventosa embridada de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar de pressió de prova,  muntada en
pericó de canalització soterrada

Hidrant soterrat homologat 80 (1+2 boques) amb arqueta, segons reglamentació Generalitat.

Treballs i materials necessaris per la connexió de la xarxa nova a la existent.

Treballs de connexió i vàlvules necessàries en escomesa existent

Prova de pressió i estanquitat d'un tram de xarxa d'abastament, segons la norma UNE-EN
805

Neteja i desinfecció xarxa d'aigua nova segons la reglamentació sanitària

3.- Enllumenat públic

Treballs i mitjans necessaris, inclòs maquinària per la realització de cata manual per la
localització de serveis soterrats.

Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de
20 cm

Demolició de paviment de formigó o asfàltic, de fins a 20 cm de gruix amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió

Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de
recollida i transferència, amb camió de 12 t, carregat amb mitjans mecànics, inclou
esponjament.

Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de residus inerts, inclou esponjament.
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Excavació de rasa de menys de 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny no
classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de
la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM

Transport de terres, i temps d'espera per a la càrrega, amb camió per a transport de 12 t,
inclou esponjament, inclou esponjament.

Disposició controlada a monodipòsit, de terres, inclou esponjament

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació
del 95% PM

Protecció de conducte amb sorra, formació llit i recobriment superior, inclòs rasanteig del fons
de la rasa.

Subministre i col·locació de 1 tub corrugat de PVC de 63 mm. enterrat

Base o protecció de formigó HM-20/B/40/I, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 40 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat, inclou replanteig,

Cinta senyalització polietilè canalitzacions de serveis, color corresponent, col·locada a la rasa.

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat soterrat en xarxa de terra

Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat
de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ,
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub soterrat

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat a l'interior de la
columna

Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2000 mm de llargària, clavada a
terra.

Columna de fossa de 3,20 m tipus VILLA de FD BENITO

Lluminaria tipus Carandini modelo Clamod CLM.GEN2.GC.A.V.L043.CI.LRT76.C-
PROTEC.905T con armadura de aluminio extrusionado 6060 T6 anodizado y tapas de
fundición inyectada de aluminio, con grado de protección IP66 general (grupo óptico y
compartimento eléctrico). La luminaria se compone de módulos led de alto rendimiento y
eficiencia e incorpora ópticas fabricadas en PMMA en módulos de 7x1 (28LED). Driver
electrónico para 230V – 240V. Cierre de vidrio lenticular templado de 4mm de espesor para
ofrecer un grado de protección contra impactos IK08. Distribución óptica asimétrica (A).
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Fijación vertical (V). Flujo lumínico de 4.000 lm con una temperatura de color de 3000 K.
Clase eléctrica Clase I (CI). Driver programado para atenuarse un 70% de las 24:00h a las
06:00h (LRT76). Incorpora sistema adicional de protección contra sobretensiones transitorias
(C-PROTEC). Color de la luminaria negro texturado RAL 9005 (905T).

Lluminaria tipus Carandini modelo Clamod CLM.GEN2.GC.A.V.L033H.CI.LRT76.C-
PROTEC.905T - con armadura de aluminio extrusionado 6060 T6 anodizado y tapas de
fundición inyectada de aluminio, con grado de protección IP66 general (grupo óptico y
compartimento eléctrico). La luminaria se compone de módulos led de alto rendimiento y
eficiencia e incorpora ópticas fabricadas en PMMA en módulos de 7x1 (28LED). Driver
electrónico para 230V – 240V. Cierre de vidrio lenticular templado de 4mm de espesor para
ofrecer un grado de protección contra impactos IK08. Distribución óptica asimétrica (A).
Fijación vertical (V). Flujo lumínico de 3.000 lm con una temperatura de color de 3000 K.
Clase eléctrica Clase I (CI). Driver programado para atenuarse un 70% de las 24:00h a las
06:00h (LRT76). Incorpora sistema adicional de protección contra sobretensiones transitorias
(C-PROTEC). Color de la luminaria negro texturado RAL 9005 (905T).

Connexió  a xarxa existent. Una vegada estigui legalitzada la instal·lació nova mitjançant
l’ampliació de l'actual. Inclou treball de connexió a la regleta del punt de llum a partir del que
es prolonga la línia, tan obra civil com d'electricista.

"Conjunt d'actuacions necessàries per la legalització de la instal·lació de l'enllumenat públic,
inclou redacció de projecte , documentació necessària per presentar a l'organisme competent,
inspecció de control i acta favorable, inclou tot lo necessari per contractar l'abastament
elèctric per el enllumenat

4.- Mitja i Baixa Tensió

Despeses operador per adequació línies existents segons referencia NSCCTA 0568950-RC,
segons es detalla en annex corresponent

Despeses d'execució material  per extensió de xarxa segons referencia NSCCTA 0568950-
RC,  segons es detalla en annex corresponent

Treballs i mitjans necessaris, inclòs maquinària per la realització de cata manual per la
localització de serveis soterrats.

Excavació de rasa de menys de 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny no
classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de
la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM

Transport de terres, i temps d'espera per a la càrrega, amb camió per a transport de 12 t,
inclou esponjament, inclou esponjament.

Disposició controlada a monodipòsit, de terres, inclou esponjament

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació
del 95% PM
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Protecció de conducte amb sorra, formació llit i recobriment superior, inclòs rasanteig del fons
de la rasa.

Canalització amb dos tubs de PVC corrugat doble cara de D=160 mm i dau de recobriment
de 35x60 cm amb formigó HM-20/P/20/I, inclou part proporcional d'obra civil necessària

Subministre i col·locació de lloseta especial de senyalització per línies elèctriques soterrades

Subministre i col·locació en línia de façana de CDU segons detalls de l'estudi tècnic per la
electrificació del vial d’annex de memòria  corresponent, inclou armari prefabricat, CGP, tubs i
accessoris necessaris

Nínxol prefabricat i porta metàl·lica per caixa de seccionament i CGP, segons detalls de
l'estudi tècnic per la electrificació del vial d’annex de memòria  corresponent, inclou a CGP,
tubs, canal de protecció i accessoris necessaris

5.- Telecomunicacions

Treballs i mitjans necessaris, inclòs maquinària per la realització de cata manual per la
localització de serveis soterrats.

Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de
20 cm

Demolició de paviment de formigó o asfàltic, de fins a 20 cm de gruix amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió

Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de
recollida i transferència, amb camió de 12 t, carregat amb mitjans mecànics, inclou
esponjament.

Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de residus inerts, inclou esponjament.

Excavació de rasa de menys de 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny no
classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de
la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM

Transport de terres, i temps d'espera per a la càrrega, amb camió per a transport de 12 t,
inclou esponjament, inclou esponjament.

Disposició controlada a monodipòsit, de terres, inclou esponjament

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació
del 95% PM

Prisma de canalització per a instal·lacions de telefonia format per 4 tubs de diàmetre 63 mm i
de gruix 1,2 mm de PVC rígid i dau de recobriment  de formigó HM-20/P/20/I

Tritub de polietilè d'alta densitat (PEAD / HDPE), verd, de 3x40 mm de diàmetre i 3 mm de
gruix, format per tres tubs iguals, units entre si per mitjà d'una membrana i disposats
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paral·lelament en un mateix pla, subministrat en rotllos de 500 m de longitud, preparat i
col·locat per protegir amb prisma de formigó

Prisma de canalització per a instal·lacions de telefonia format per 2 tubs de diàmetre 63 mm i
de gruix 1,2 mm de PVC rígid i dau de recobriment de  formigó HM-20/P/20/I

Canalització amb tub de PVC corrugat de D=40 mm i dau de recobriment de  formigó HM-
20/P/20/I

Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus DF-III, per a instal·lacions de
telefonia, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavació

Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus MF-II, per a instal·lacions de
telefonia, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavació

Formació de pedestal de 700x350x730 mm amb formigó HM-20/P/20/I per rebre els 6 tubs
del pericó D o H amb peana exterior de 15 cm i plantilla d'angulars per subjecció de l'armari

6.- Gas

Treballs i mitjans necessaris, inclòs maquinària per la realització de cata manual per la
localització de serveis soterrats.

Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de
20 cm

Demolició de paviment de formigó o asfàltic, de fins a 20 cm de gruix amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió

Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de
recollida i transferència, amb camió de 12 t, carregat amb mitjans mecànics, inclou
esponjament.

Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de residus inerts, inclou esponjament.

Excavació de rasa de menys de 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny no
classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de
la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM

Transport de terres, i temps d'espera per a la càrrega, amb camió per a transport de 12 t,
inclou esponjament, inclou esponjament.

Disposició controlada a monodipòsit, de terres, inclou esponjament

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació
del 95% PM
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Protecció de conducte amb sorra, formació llit i recobriment superior, inclòs rasanteig del fons
de la rasa.

7.- Paviments

Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de
20 cm

Demolició de paviment de formigó o asfàltic, de fins a 20 cm de gruix amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió

Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2
m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor

Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de
recollida i transferència, amb camió de 12 t, carregat amb mitjans mecànics, inclou
esponjament.

Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de residus inerts, inclou esponjament.

Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala
carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM

Transport de terres, i temps d'espera per a la càrrega, amb camió per a transport de 12 t,
inclou esponjament, inclou esponjament.

Disposició controlada a monodipòsit, de terres, inclou esponjament

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

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

Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de
20x10 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2
de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Base o protecció de formigó HM-20/B/40/I, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 40 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat, inclou replanteig,

Paviment amb peces de panot tipus THORO, segons fitxa color a escollir, de 20x20x7,
sempre amb peces senceres a excepció entrega a façanes i junts de canvis de direcció, sobre
guix de 5 cm de morter, preparació adherència amb lliscat de ciment cola per la cara inferior,
a truc de maceta de goma fins a 1 cm d'asiento. Inclou part proporcional d'unió amb voreres
carrers existents.
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Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20
mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2
de pols de quars gris

Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8
mm d'amplària i fondària >= 4 cm

Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics

Esglaó de formigó prefabricat d'1 peça de secció escairada de 34x18 cm, amb bisell i acabat
llis, de color gris, col·locat amb morter M 7,5

8.- Varis

Despeses de control de qualitat a justificar.

Despeses per redacció plànols definitiu i justificació canvis (preu tancat)

Cost del conjunt de materials i treballs per la seguretat i salut de l'obra, preu tancat
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6.- Descripció i justificació de les solucions adoptades

Pavimentació
Es preveu un paviment per trànsit lleuger
Sobre la esplanada perfilada i compactada es preveu una base granular de tou-u

artificial de 20 cm.
El paviment del carrer s’estructura a partir de les vorades col·locades a 2,90 metres de

la generatriu del carrer, la vorada es forma amb peces rectes prefabricades de formigó tipus
A2 de 10x20x100 cm.

Entre les vorades es disposa una calçada de 5,80 metres d’ample, pavimentada amb
un gruix de formigó HM30 de 13 cm

Els espais situats entre les vorades i els límits del vial es pavimenten amb paviment de
lloses de formigó de 20x20x7 cm tipus Granític Basàltic de Thoro,  agafades amb morter sobre
la base de formigó HM-20 de 10 cm.

Per tal d’evitar les barreres arquitectòniques i ateses les amplades del carrer no es
disposen en cap lloc vorades que provoquin esglaons.

En les zones afectades, fora de l’àmbit, per la connexió dels serveis nous amb els vells
es preveu la reposició del paviment existent.

Sanejament
El sistema unitari de recollida d’aigües residuals i pluvials genera problemes de

manteniment i obturació dels sifons de les reixetes així com majors despeses en la depuració
d’aigües residuals ja que els sobreeixidors només actuen en cas de precipitacions importants.

Sempre que es pugui es necessari preveure un sistema separatiu amb una xarxa de
recollida de les aigües residuals i un altra per les pluvials.

Es planteja un sistema separatiu. Els nous col·lectors de residuals es connectaran als
pous del col·lector general existent en alta, s’adopten una seccions tipus de 315 mm que està
per damunt de les necessitats hidràuliques però que es considera mínimes a efectes de
manteniment, es preveu la connexió amb els altres carrers. En la xarxa nova de col·lectors de
pluvials es planteja el seu abocament a un pou sifònic provisional,  els col·lectors de pluvials
tenen una secció de 315 mm. S’han tingut en compte les dades de precipitació del Servei
Meteorològic de Catalunya per un període de retorn de 10 anys, per els càlculs dels cabals
d’escorrentia es segueix el Mètode Racional descrit en la Instrucció de Carreteres 5.2-IC
Drenatge Superficial, el dimensionament dels embornal s’ha realitzat utilitzant la mateixa
Instrucció per les estimacions de l’alçada de la làmina d’aigua d’escorrentia als punts de
captació s’ha utilitzat la fórmula de Manning-Strickler, finalment el dimensionament de les
canonades s’ha realitzat amb programa informàtic de mòdul de sanejament majorant-lo a
seccions adequades per el manteniment.

Els col·lectors i les escomeses son de tubs de paret estructurada, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, +àrea de aplicació U, de rigidesa anular SN
8 kN/m2, segons la norma UNE- EN 13476-1. Els pous i les caixes d’embornals seran de parets
de maó calat revocades interiorment.

Aigua potable
Les noves canonades son de polietilè PN10, es completa de xarxa única mallada

disposant les vàlvules per seccionar cada tram individualitzadament, atesa l’amplada del carrer
es disposa un tub de 110 mm en cada vorera; es disposen les escomeses també amb
conduccions de polietilè així com els armaris per els aparells de comptatge, tall i retenció; es
preveu els seccionaments necessaris en cada derivació o connexió de les conduccions per tal
de que qualsevol actuació en la xarxa que requereixi suspendre el servei afecti al mínim
d’usuaris. Les connexions amb les conduccions de fibrociment existents que no estiguin
afectades per l’obra es realitza amb juntes anti-tracció. Atesa la llargada del carrer i els
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hidrants ja previstos en el POUM es disposa 1 hidrant contra incendis homologat (en l’accés a
la zona esportiva) i diverses boques de reg.

Les escomeses es disposen amb collarí, vàlvula de tall damunt la general i si s’escau
gripa en la unió amb la canonada privada al costat de la façana.

La velocitat de la instal·lació queda per sobre del mínim establert, per evitar
sedimentacions, incrustacions i estancament, i per sota del màxim, perquè no es produeixi
erosió. La viscositat del fluid es de 1.15000000x10-6 m2/s i el nº de Reynols de transició
2500.0, la rugositat del tub es de 0.00200 mm. Els càlculs realitzats  es basen en la fórmula de
Darcy i el factor de fricció segons Colbrook-White, el coeficient de majoració de les longituds
per simular al càlcul les pèrdues per peces especials es del 20 %.

Es disposarà una  xarxa provisional per alimentar les escomeses actuals i mantenir el
servei de la zona per tal d’evitar avaries causades per el trencament de les conduccions
existents en l’àmbit de l’obra, que es deixarien fora de servei una vegada estigui operativa la
xarxa provisional.

Enllumenat públic
L’enllumenat proposat consisteix en punts de llum formats per columnes

troncocòniques de 4 metres, amb lluminàries segons les necessitats i estudi lumínic tipus
Carandini model CLM CLAMOD amb leds, de 47,1 i 33,6 W de potència. No es preveu quadre
nou i les lluminàries s’alimenten d’un línia única trifàsica en prolongació de la existent en punt
de llum proper, els tubs de protecció del cable son de 63 mm corrugats de doble capa i els
cables de 4x6 mm2, es contempla la posta a terra amb el cable nu de 35 mm2 i les piquetes,
en el creuament dels carrers es protegeix els tubs amb formigó.

En quan a la instal·lació elèctrica es preveu amb línia d’alimentació trifàsica, la tensió
composta es 400 V la simple 230.9 V, la potència de curt circuit 350 MVA i el factor de
potència (cos Ø) 0,90. La secció de coure es comprovarà a partir de la potència simultània que
ha de transportar el cable, calculant la intensitat corresponent i seleccionant el cable adequat
amb els valors d’intensitat màxima admissible en funció del tipus d’instal·lació, atès que el
cable es soterrat la secció mínima utilitzable es de 6 mm2.

En quan a l’enllumenat la instal·lació facilitarà 12 lux de mitja en calçada, , en el
corresponent annex es justifica la eficiència energètica de la instal·lació i la seva classificació
energètica es. A, la fitxa energètica de la lluminària compleix els requisits de la reglamentació
sobre contaminació lluminosa.

Abastament d’energia elèctrica
S’ha sol·licitat assessorament tècnic i pressupost a l’operador ENDESA DISTRIBUCION

NSCCTA-0568950- RC, per l’adequació i extensió de xarxa per abastir a les parcel·les incloses
dins de l’àmbit. S’han incorporant els treballs de obra civil en el projecte que consisteixen en
fer els moviments de terres i les canalitzacions dels creuaments amb tubs de 160 mm de PVC
protegits amb formigó, per altra part es preveuen dos partides,  una per l’adequació de xarxa
que ha de realitzar obligatòriament l’operador distribuïdor i un altra per l’extensió de xarxa que
inclou el subministre i instal·lació del transformador TR 250 kVA/25B2 E.

Hi han treballs en mitja i baixa tensió; en mitja s’ha d’interceptar una línia de connexió
actual entre dos transformadors existents i prolongar els extrems interceptats amb cables 240 i
150 AL 18/30 SUBT. P/AL fins al nou transformador; en baixa es disposa una malla tancada
amb cable 0,6/1 kV XZ1 240 i 150 Al en els dos costats del carrer de on es van fer les
connexions a les CDU de les parcel·les.

Telecomunicacions
Cal preveure les canalitzacions soterrades des de les línies existents en la carretera a

partir del carrer del Priorat. A partir de l’assessorament Tècnic realitzat per TELEFONICA S’han
incorporant els treballs de obra civil en el projecte i que consisteixen en fer els moviments de
terres i les canalitzacions amb tubs de 110, 63 o 40 mm i tritubs de PVC protegits amb
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formigó. Els operadors, previ conveni amb l’ajuntament, podran disposar els seus cables en els
conductes segons estableixi la normativa vigent. També es disposen els pericons tipus D per
les canalitzacions principals i tipus M per les d’escomesa a les parcel·les, tanmateix també es
preveuen els pedestals pels futurs armaris.

Abastament de gas
El municipi disposa de una xarxa de distribució de GLP a partir de uns dipòsits

generals situats a l’extrem nord-est de la població, l’operador del servei es GAS NATURAL, al
que s’ha sol·licitat el corresponent consulta de les seves previsions d’extensió de xarxa, això ha
comportat previsió de la prolongació de la xarxa actual amb canonades de 63 mm de polietilè
pels dos costats del carrer, es preveu en el projecte l’obra civil dels moviments de terres i
reposició de paviments i l’operador instal·larà les canonades i accessoris necessaris.

Condicionants en l’execució dels treballs
Els treballs s’hauran d’organitzar mantenint els serveis urbanístics existents (a

excepció de l’aigua potable per la que es preveu una xarxa provisional), qualsevol alteració o
trencament dels mateixos deurà ser atès i resolt immediatament per l’adjudicatari del contracte
d’obres, caldrà organitzar i executar els treballs de forma que els usuaris dels habitatges i
locals sempre puguin tenir un accés segur a la seva propietat a peu, per a casos en que
temporalment aquest accés hagi de quedar tallat, la direcció d’obra, el cap d’obra  i les
persones afectades acordaran els horaris i forma d’accés oportuns, no es podran iniciar cap
tipus de treball que afecti els accessos sense que els provisionals i la seva interrupció temporal
hagin estat acordats de la forma indicada anteriorment. Caldrà tenir sempre habilitat el pas al
trànsit viari els creuament amb els altres carrers per tal de que els veïns sempre tinguin la
possibilitat d’accedir amb vehicle als mateixos, en cas de ser necessari un tall temporal per
l’execució d’una rasa que no es pugui fer per fases es programarà el seu tall amb l’algutzir i es
mantindrà informats als veïns. Els costos per disminució de rendiments en el treball i per les
mesures de seguretat necessàries per realitzar les obres amb aquestes condicions estan
repercutits en la valoració de cadascuna de les partides del projecte i per tan no podran ser
objecte d’abonament.
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7.- Consideracions finals

El present projecte compleix la normativa vigent i cada fase correspon a una obra
completa que permet la posta en servei del tram corresponent una vegada acabades les obres
del mateix.

Termini d’execució de les obres proposats
Fase I 2 mesos
Fase II 1 mes
Fase III 4 mesos

Classificació del contractista:

No es obligada

El projecte comprèn tres fases d’obres completes que permetran ficar-les en servei
una vegada s’acabi cadascuna.

L’àmbit del projecte es situa en sòl urbà consolidat i no consolidat, part del seu
àmbit correspon a 3 polígons d’actuació urbanística que han d’assumir les despeses que els hi
corresponen.

Atès que es tracta d’un projecte d’arranjament i de complementació dels serveis
existents en el vial i que el sistema de sanejament ja existeix i està connectat al sistema des de
fa molts anys no es necessari realitzar el tràmit corresponent a l’art 89.7 de la Llei d’urbanisme
de Catalunya.

Per altra part, pel que pertoca als informes dels operadors,  en la redacció del
projecte s’ha consultat als diversos operadors en matèria de abastament d’energia elèctrica,
telecomunicacions i abastament de gas tal com es justifica en els annexes d’aquesta memòria i
s’han recollit les seves propostes.

Atès que els serveis son compartits i necessaris per cada part de l’àmbit el
repartiment proporcional de la despesa assignat a cada part de l’àmbit en raó de la seva
superfície d’espai viari seria:

Viari PAU 1 i 3 783,05 m2 es el 31,72 % de l’àmbit, 150.551,83 €, a
assumir íntegrament per les quotes urbanístiques procedents dels projectes de reparcel·lació
dels PAUs 1 i 3. Inclòs en la Fase III d’aquest projecte.

Viari consolidat 388,30 m2 es el 15.73 % de l’àmbit,   74.658,86 €,
aquesta despesa es assumida per l’Ajuntament dels Guiamets. Inclòs en la Fase III d’aquest
projecte.

Viari PAU 2 847,47 m2 es el 34,33 % de l’àmbit, 162.939,60 €, a
assumir íntegrament per les quotes urbanístiques procedents del projectes de reparcel·lació del
PAU 2, part d’aquesta participació, 48.394,03 €, correspon a la Fase II d’aquest projecte i a la
quota urbanística dels titulars de la parcel.la industrial, la resta està inclosa en la Fase III
d’aquest projecte.

Viari fins carrer Pantà 449,70 m2 es el 18,22 % de l’àmbit,   86.477,16 €,
aquesta participació es aliena als PAUs i es correspon amb la Fase I d’aquest projecte.
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8.- Documentació que configurarà aquest projecte

LLIBRE 1
Memòria modificada
Annexes de memòria (Son vigents els del projecte d’abril de 2018)

1.- Accessibilitat
2.- Gestió de residus
3.- Control de qualitat
4.- Estudi lumínic
5.- Justificació de preus
6.- Fitxes de materials tipus
7.- Pressupost operador elèctric
8.- Assessorament telecomunicacions
9.- Assessorament gas

LLIBRE 2
Plec de condicions (es vigent el del projecte d’abril de 2018)
Pressupost

1- Amidaments modificats
Fase I
Fase II
Fase III

2- Quadre de Preus 1 (vigent el del projecte d’abril de 2018)
3- Quadre de Preus 2 (vigent el del projecte d’abril de 2018)
4- Pressupostos per capítols modificats

Fase I
Fase II
Fase III

5- Resum de pressupostos modificats
Fase I
Fase II
Fase III

PLANOLS
1.- Situació - emplaçament (vigent el del projecte d’abril de 2018)
2.- Zonificació PAUs (vigent el del projecte d’abril de 2018)
3.- Estat actual i serveis existents modificats
4.- Xarxa sanejament i pluvials modificat
5.- Xarxa d’aigua potable modificat
6.- Xarxa d’enllumenat públic modificat
7.- Xarxa MT i BT modificat
8.- Xarxa de telecomunicacions modificat
9.- Xarxa de gas modificat
10.- Paviments modificat
11.- Seccions longitudinals de sanejament modificat
12.- Seccions de paviments modificat
13.- Superposició esquemes de serveis modificat

LLIBRE 3
Estudi de Seguretat i Salut (es vigent el del projecte d’abril de 2018)
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Per tan la documentació del projecte modificat en sí es:

LLIBRE
Memòria modificada
Pressupost modificat

Amidaments modificats
Fase I
Fase II
Fase III

Pressupostos per capítols modificats
Fase I
Fase II
Fase III

Resum de pressupostos modificats
Fase I
Fase II
Fase III

PLANOLS
3.- Estat actual i serveis existents modificats
4.- Xarxa sanejament i pluvials modificat
5.- Xarxa d’aigua potable modificat
6.- Xarxa d’enllumenat públic modificat
7.- Xarxa MT i BT modificat
8.- Xarxa de telecomunicacions modificat
9.- Xarxa de gas modificat
10.- Paviments modificat
11.- Seccions longitudinals de sanejament modificat
12.- Seccions de paviments modificat
13.- Superposició esquemes de serveis modificat
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8.- Pressupostos

Fase I
Execució material 60.057,75 €
13 % Despeses generals 7.807,51 €
6 % Benefici industrial 3.603,47 €
Total sense IVA 71.468,73 €
21 % IVA 15.008,43 €

TOTAL PRESSUPOST Fase I 86.477,16 €

El pressupost de la despesa projectada en la Fase I es doncs de 71.468,73 € més
15.008,43 € corresponent al 21 % d’IVA

Fase II
Execució material 33.609,30 €
13 % Despeses generals 4.369,21 €
6 % Benefici industrial 2.016,56 €
Total sense IVA 39.995,07 €
21 % IVA 8.398,96 €

TOTAL PRESSUPOST Fase II 48.394,03 €

El pressupost de la despesa projectada en la Fase II es doncs de 39.995,07 € més
8.398,96 € corresponent al 21 % d’IVA

Fase III
Execució material 235.958,24 €
13 % Despeses generals 30.674,57 €
6 % Benefici industrial 14.157,49 €
Total sense IVA 280.790,30 €
21 % IVA 58.965,96 €

TOTAL PRESSUPOST Fase III 339.756,26 €

El pressupost de la despesa projectada en la Fase III es doncs de 280.790,30 € més
58.965,96 € corresponent al 21 % d’IVA
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Fases I, II i III
Execució material 329.625,28 €
13 % Despeses generals 42.851,29 €
6 % Benefici industrial 19.777,52 €
Total sense IVA 392.254,09 €
21 % IVA 82.373,36 €

TOTAL PRESSUPOST Fase I, II i III 474.627,45 €

El pressupost de la despesa projectada per el total de les tres Fases es doncs de
392.254,09 € més 82.373,36 € corresponent al 21 % d’IVA

Els Guiamets, març de 2020
Els arquitectes:

Rosa Poyo i Antoni Masalias



MODIFICAT ARRANJAMENT DEL CARRER ONZE DE SETEMBRE – ELS GUIAMETS

A r q u i t e c t e s - R o s a  m .  P o y o  P e r e l l ó i  A n t o n i  M a s a l i a s  I b a ñ e z

AJUNTAMENT DELS GUIAMETS

Pressupost modificat

Amidaments modificats Fase I





Arranjament carrer de l'Onze de Setembre Fase I

Amidaments de pressupost

Pressupost :

Capítol 1 :

Costos Directes
SANEJAMENT

Comentari Quantitat Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

1.1 ut Cata per localització de serveis
Treballs i mitjans necessaris, inclós maquinària per la realització de cata manual  per
la localització de serveis soterrats.

3,0001-Col.lector  Sindicat 3,00
2,0001-Col.lector Priorat 2,00

5,000Total amidament 1.1 : ut

1.2 m Tall serra disc paviment
Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminos es  o form igó, fins  a una
fondària de 20 cm

0,000Total amidament 1.2 : m

1.3 m3 Excav.rasa,h-4m,ampl.<=2m,terreny n/clasf.,m.mec.+càrrega
Excavació de rasa de menys de 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny no
classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat

35,2491-R6-R7 1,00 37,30 0,70 1,35

22,3411-R9-R8 1,00 19,58 0,70 1,63

33,0571-R8-R6 1,00 20,01 0,70 2,36

14,4221-R6-R10 1,00 8,73 0,70 2,36
17,9671-R10-empalme 1,00 11,51 0,70 2,23

6,9001-R7-R11 1,00 6,66 0,70 1,48

16,4891-R11-R12 1,00 15,10 0,70 1,56

50,4001-Pous residuals 6,00 2,00 2,00 2,10

7,2591-P5-P6 1,00 3,73 0,70 2,78

49,5161-P6-P7 1,00 33,21 0,70 2,13

38,9391-P8-P6 1,00 20,01 0,70 2,78

23,8521-P6-interceptor 1,00 17,84 0,70 1,91
13,0911-P7-interceptor 1,00 8,78 0,70 2,13

1,5531-Escomeses embornals 3,00 0,50 0,50 2,07

28,4401-Pous pluv ials 3,00 2,00 2,00 2,37

2,1001-Embornals 3,00 1,00 1,00 0,70

9,9001-Interceptors 1,00 5,00 1,80 1,10

7,9201-Interceptors 1,00 4,00 1,80 1,10

379,395Total amidament 1.3 : m3

1.4 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6-1,5m,mat.toler.excav.
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i  fins  a 1,5 m , am b m ateria l
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm , uti l i tzant p icó

AM2 Pàg. 1Pàg.1



Arranjament carrer de l'Onze de Setembre Fase I

Amidaments de pressupost

Pressupost :

Capítol 1 :

Costos Directes
SANEJAMENT

Comentari Quantitat Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

vibrant, amb compactació del 95 % PM

22,1941-R6-R7 1,00 37,30 0,70 0,85

15,4881-R9-R8 1,00 19,58 0,70 1,13

26,0531-R8-R6 1,00 20,01 0,70 1,86
11,3661-R6-R10 1,00 8,73 0,70 1,86

13,9391-R10-empalme 1,00 11,51 0,70 1,73

4,5691-R7-R11 1,00 6,66 0,70 0,98

11,2041-R11-R12 1,00 15,10 0,70 1,06

37,8001-Pous residuals 6,00 3,00 1,00 2,10

5,9531-P5-P6 1,00 3,73 0,70 2,28

37,8931-P6-P7 1,00 33,21 0,70 1,63

31,9361-P8-P6 1,00 20,01 0,70 2,28
17,6081-P6-interceptor 1,00 17,84 0,70 1,41

10,0181-P7-interceptor 1,00 8,78 0,70 1,63

1,2901-Escomeses embornals 3,00 0,50 0,50 1,72

21,3301-Pous pluv ials 3,00 3,00 1,00 2,37

0,7351-Embornals 3,00 0,35 1,00 0,70

5,5001-Interceptors 1,00 5,00 1,00 1,10

274,876Total amidament 1.4 : m3

1.5 m3 Transport terr.,camió transp. 12t
Transport de terres, i temps d'espera per a la càrrega, amb camió per a  trans port de
12 t, inclou esponjament, inclou esponjament.

455,268Partida 1,3 1,00 1,20 379,39
-329,856- Partida 1.4 -1,00 1,20 274,88

125,412Total amidament 1.5 : m3

1.6 m3 Disposic.monodipòsit terres
Disposició controlada a monodipòsit, de terres, inclou esponjament

125,410Partida 1,5 1,00 125,41

125,410Total amidament 1.6 : m3

1.7 m2 Demol.paviment formigó o asfàltic
Demol ició  de pavim ent de form igó o as fà l tic, de fins  a 20 cm  de gru ix am b
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

AM2 Pàg. 2Pàg.2



Arranjament carrer de l'Onze de Setembre Fase I

Amidaments de pressupost

Pressupost :

Capítol 1 :

Costos Directes
SANEJAMENT

Comentari Quantitat Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

0,000Total amidament 1.7 : m2

1.8 m Demol.claveguera formigó
Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60 cm , de form igó
vibropremsat amb solera de 15 cm de form igó, am b m i tjans  m ecànics  i  càrrega
sobre camió, realitzada en situació de prestació provisional del s erve i  m entre es  va
reposant el tram amb els tubs nous.

51,1301-Existent 1,00 51,13

51,130Total amidament 1.8 : m

1.9 ut Demol.pou 100x100cm
Demolició de pou de 100x100 cm , de parets  de 30 cm  de m aó, am b m i tjans
mecànics i càrrega sobre camiór, realitzada en situació de prestació  provis ional  de l
servei mentre es va reposant el tram amb els pous nous.

1,0001-Existents 1,00

1,000Total amidament 1.9 : ut

1.10 ut Demol.escomesa,solera
Demolició d'escomesa de clavegueram  am b s olera de 15 cm  de form igó am b
compressor i càrrega mecànica sobre camió

0,000Total amidament 1.10 : ut

1.11 m3 Transp.residus cent.recic./monod./aboc.esp.,rec.<=10km,camió
Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador es pecífic o  a
centre de recoll ida i  trans ferència, am b cam ió de 12 t, carregat am b m i tjans
mecànics, inclou esponjament.

9,8171-Clav eguera 1,20 51,13 0,40 0,40

0,7201-Pous 1,20 1,00 0,60

10,537Total amidament 1.11 : m3

1.12 m3 Disposic.monodipòsit sense bàscula res.inerts
Disposició controlada a monodipòs i t s ens e bàs cula, de res idus  inerts , inclou
esponjament.

AM2 Pàg. 3Pàg.3



Arranjament carrer de l'Onze de Setembre Fase I

Amidaments de pressupost

Pressupost :

Capítol 1 :

Costos Directes
SANEJAMENT

Comentari Quantitat Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

9,8171-Clav eguera 1,20 51,13 0,40 0,40

0,7201-Pous 1,20 1,00 0,60

10,537Total amidament 1.12 : m3

1.13 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.=1,5-2m,95%PM
Repàs i piconatge de sòl de rasa de més  d '1 ,5 i  m enys  de 2 m  d 'am plària , am b
compactació del 95% PM

13,7061-R9-R8 1,00 19,58 0,70

14,0141-R8-R6 1,00 20,02 0,70

6,1111-R6-R10 1,00 8,73 0,70

8,0711-R10-empalme 1,00 11,53 0,70

4,6621-R7-R11 1,00 6,66 0,70

10,5701-R11-R12 1,00 15,10 0,70

24,0001-Pous residuals 6,00 2,00 2,00
2,6111-P5-P6 1,00 3,73 0,70

23,2471-P6-P7 1,00 33,21 0,70

14,0071-P8-P6 1,00 20,01 0,70

12,4881-P6-interceptor 1,00 17,84 0,70

6,1461-P7-interceptor 1,00 8,78 0,70

0,7501-Escomeses embornals 3,00 0,50 0,50

12,0001-Pous pluv ials 3,00 2,00 2,00

3,0001-Embornals 3,00 1,00 1,00
9,0001-Interceptors 1,00 5,00 1,80

7,2001-Interceptors 1,00 4,00 1,80

171,583Total amidament 1.13 : m2

1.14 m Tub PP corrugat PLOMYSAN SN8 315 mm negre
Tub de PP COARR tipus PLOMYSAN junta SN8 315 mm, i col.locat al fons  de la  ras a
a la rasant, inclou la sorra de base i la de protecció.

37,3001-R6-R7 1,00 37,30

19,5801-R9-R8 1,00 19,58

20,0101-R8-R6 1,00 20,01

8,7301-R6-R10 1,00 8,73

11,5101-R10-empalme 1,00 11,51
6,6601-R7-R11 1,00 6,66

15,1001-R11-R12 1,00 15,10

3,7301-P5-P6 1,00 3,73

33,2101-P6-P7 1,00 33,21

20,0101-P8-P6 1,00 20,01

17,8401-P6-interceptor 1,00 17,84

8,7801-P7-interceptor 1,00 8,78

AM2 Pàg. 4Pàg.4



Arranjament carrer de l'Onze de Setembre Fase I

Amidaments de pressupost

Pressupost :

Capítol 1 :

Costos Directes
SANEJAMENT

Comentari Quantitat Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

202,460Total amidament 1.14 : m

1.15 ut Connexió a la xarxa existent de clavegueram
Treballs i materials necessaris per a la connexió de la xarxa nova a la existent.

1,000F1 1,00

1,000Total amidament 1.15 : ut

1.16 ut Connexió a xarxa en alta
Treballs i materials necessaris per a la connexió a l'arqueta de l'antiga depuradora de
on surt el col.lector cap a la nova

1,000F1 1,00

1,000Total amidament 1.16 : ut

1.17 ut Solera mitja canya HM-20/P/20/I,g<15cm,1,2x1,2m,p/tub D=60cm
Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i  de p lanta
1,2x1,2 m per a tub de diàmetre 60 cm, nova o en pou existent

6,0001-Residuals 6,00

3,0001-Pluv ials 3,00

9,000Total amidament 1.17 : ut

1.18 m Paret pou circ.D=80cm,g=15cm,maó calat,arrebos.+llisc.int
Paret per a pou circular de D=80 cm, de gruix 15 cm  de m aó ca lat, arrebos s ada i
lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l ,
nova o en arranjament de pou existent

11,4001-Residuals 6,00 1,90

6,5101-Pluv ials 3,00 2,17

17,910Total amidament 1.18 : m

1.19 ut Bastiment ,fos.dúctil,p/pou reg.+tapa abat.pas D=
Bastiment de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 700 m m  de
diàmetre i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

6,0001-Residuals 6,00

3,0001-Pluv ials 3,00

AM2 Pàg. 5Pàg.5



Arranjament carrer de l'Onze de Setembre Fase I

Amidaments de pressupost

Pressupost :

Capítol 1 :

Costos Directes
SANEJAMENT

Comentari Quantitat Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

9,000Total amidament 1.19 : ut

1.20 ut Formació pou sifònic
Formació de pou sifònic provisional consistent en la connexió del pou final de la xarxa
de pluvials, amb més fondària per tal de sortir 1 metre per damunt de la  s o lera am b
tub de 315 mm PP D 315, colze i tub fins al pou proper de la xarxa de residuals.

1,000F1 1,00

1,000Total amidament 1.20 : ut

1.21 m Escomesa Tub PP D 160 Junta SN8 negre
Escomesa amb tub de PP COARR PLOMYSAN SN8 160 MM negre, inclou connexió,
formigó de base i de protecció

0,000Total amidament 1.21 : m

1.22 m Escomesa Tub PP D 200 Junta SN8 negre
Escomesa amb tub de PP COARR PLOMYSAN SN8 200 MM negre, inclou connexió,
formigó de base i de protecció

4,5001-Escomeses embornals 3,00 1,50

4,500Total amidament 1.22 : m

1.23 ut Peces complementàries escomesa residuals
Subministre i col·locació de peces complem entàries  per s anejam ent m ontades
sobre canonada de PVC de 315, mitjançant reducció (un ió am b vel la), p inça (un ió
amb general) i colzes en escomses de residuals

0,000Total amidament 1.23 : ut

1.24 u Caixa p/embor.70x30x85cm,paret 14cm maó
Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gru ix de m aó ca lat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10 s obre s o lera de 10 cm  de
formigó HM-20/P/20/I

3,0001-Escomeses embornals 3,00

3,000Total amidament 1.24 : u

AM2 Pàg. 6Pàg.6



Arranjament carrer de l'Onze de Setembre Fase I

Amidaments de pressupost

Pressupost :

Capítol 1 :

Costos Directes
SANEJAMENT

Comentari Quantitat Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

1.25 u Bastiment+reixa practic.,p/embor.,fosa
Bastiment i reixa practicable per a  em bornal , de fos a gris a de 800x364x50 m m
exteriors i 52 kg de pes, col·locat amb morter

3,0001-Escomeses embornals 3,00

3,000Total amidament 1.25 : u

1.26 ut Peces complementàries escomesa pluvials
Subministre i col·locació de peces complementàries  m untades  s obe canonades
PVC 400 i 160, mitjançant pinça (un ió am b genera l ) i  co lzes  en es com es es  de
pluvials

3,0001-Escomeses embornals 3,00

3,000Total amidament 1.26 : ut

1.27 m Caixa p/interc.84x50cm,parets 14cm maó
Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 14 cm  de gru ix de m aó ca lat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10, s obre s o lera de 10 cm  de
formigó HM-20/P/20/I

5,000F1 1,00 5,00

4,000F1 1,00 4,00

9,000Total amidament 1.27 : m

1.28 m Bastiment llum=50cm p/interc.,S235JR
Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer S235JR de 80x80x8 m m
i traves de passamà de 60 mm cada m, col·locat amb morter mixt 1:2:10

5,000F1 1,00 5,00

4,000F1 1,00 4,00

9,000Total amidament 1.28 : m

1.29 u Reixa practic.,p/interc.,fosa
Reixa practicable, per a interceptor de fosa grisa, de 982x490x76 mm i 145 kg de pes
i col·locada ancorada al formigó

5,000F1 1,00 5,00

4,000F1 1,00 4,00

9,000Total amidament 1.29 : u
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Arranjament carrer de l'Onze de Setembre Fase I

Amidaments de pressupost

Pressupost :

Capítol 1 :

Costos Directes
SANEJAMENT

Comentari Quantitat Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

1.30 ut Prova funcionament xarxa sanejament
Prova de funcionament d'una xarxa de sanejament, segons  Plec de Pres cripcions
Tècniques Generals de Canonades de Sanejament de Poblacions

0,000Total amidament 1.30 : ut

AM2 Pàg. 8Pàg.8



Arranjament carrer de l'Onze de Setembre Fase I

Amidaments de pressupost

Pressupost :

Capítol 2 :

Costos Directes
AIGUA POTABLE

Comentari Quantitat Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

2.1 ut Cata per localització de serveis
Treballs i mitjans necessaris, inclós maquinària per la realització de cata manual  per
la localització de serveis soterrats.

1,0001-Xarxa existent 1,00

1,000Total amidament 2.1 : ut

2.2 m Tall serra disc paviment
Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminos es  o form igó, fins  a una
fondària de 20 cm

0,000Total amidament 2.2 : m

2.3 m Xarxa Ø50 provisional
Subministre i muntatge en façana de tub de polietilè d iàm etre 50 m m  com  a xarxa
provisional per executar les obres.

0,000Total amidament 2.3 : m

2.4 ut Connexió provisional a xarxa d'aigua
Connexió a la general per connectar el provisional d'obres  d 'a igua potable, m untat
sobre canoncada de fibrocim ent de d iàm etre 90 m m  (inclou e l  s ubm in is tre  i
muntatge del material

0,000Total amidament 2.4 : ut

2.5 ut Escomesa provisional
Escomensa provis ional  m ontada s obre tub de pol ie ti lè  d iam etre 50 m m  del
provisional d'obres

0,000Total amidament 2.5 : ut

2.6 m2 Demol.paviment formigó o asfàltic
Demol ició  de pavim ent de form igó o as fà l tic, de fins  a 20 cm  de gru ix am b
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
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Arranjament carrer de l'Onze de Setembre Fase I

Amidaments de pressupost

Pressupost :

Capítol 2 :

Costos Directes
AIGUA POTABLE

Comentari Quantitat Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

0,000Total amidament 2.6 : m2

2.7 m3 Transp.residus cent.recic./monod./aboc.esp.,rec.<=10km,camió
Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador es pecífic o  a
centre de recoll ida i  trans ferència, am b cam ió de 12 t, carregat am b m i tjans
mecànics, inclou esponjament.

0,000Total amidament 2.7 : m3

2.8 m3 Disposic.monodipòsit sense bàscula res.inerts
Disposició controlada a monodipòs i t s ens e bàs cula, de res idus  inerts , inclou
esponjament.

0,000Total amidament 2.8 : m3

2.9 m3 Excav.rasa,h-4m,ampl.<=2m,terreny n/clasf.,m.mec.+càrrega
Excavació de rasa de menys de 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny no
classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat

6,8481-Canonada principal 1,00 17,12 0,40 1,00

20,5681,00 51,42 0,40 1,00

18,4241,00 46,06 0,40 1,00

45,840Total amidament 2.9 : m3

2.10 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6-1,5m,mat.toler.excav.
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i  fins  a 1,5 m , am b m ateria l
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm , uti l i tzant p icó
vibrant, amb compactació del 95 % PM

4,7941-Canonada principal 1,00 17,12 0,40 0,70

14,3981,00 51,42 0,40 0,70

12,8971,00 46,06 0,40 0,70

32,089Total amidament 2.10 : m3

2.11 m3 Transport terr.,camió transp. 12t
Transport de terres, i temps d'espera per a la càrrega, amb camió per a  trans port de
12 t, inclou esponjament, inclou esponjament.
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Arranjament carrer de l'Onze de Setembre Fase I

Amidaments de pressupost

Pressupost :

Capítol 2 :

Costos Directes
AIGUA POTABLE

Comentari Quantitat Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

55,008Partda 2,9 1,00 1,20 45,84

-32,090- Partida 2.10 -1,00 32,09

22,918Total amidament 2.11 : m3

2.12 m3 Disposic.monodipòsit terres
Disposició controlada a monodipòsit, de terres, inclou esponjament

22,920Partida 2,11 1,00 22,92

22,920Total amidament 2.12 : m3

2.13 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.=1,5-2m,95%PM
Repàs i piconatge de sòl de rasa de més  d '1 ,5 i  m enys  de 2 m  d 'am plària , am b
compactació del 95% PM

6,8481-Canonada principal 1,00 17,12 0,40

20,5681,00 51,42 0,40

18,4241,00 46,06 0,40

45,840Total amidament 2.13 : m2

2.14 m3 Protecció amb sorra
Protecció de conducte amb sorra, formació llit i recubriment superior, inclós rasante ig
del fons de la rasa.

2,0541-Canonada principal 1,00 17,12 0,40 0,30

6,1701,00 51,42 0,40 0,30

5,5271,00 46,06 0,40 0,30

13,751Total amidament 2.14 : m3

2.15 m Tub PE 100,DN=110mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN 12201-
Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mi tjà ,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

17,1201-Canonada principal 1,00 17,12
51,4201,00 51,42

46,0601,00 46,06

114,600Total amidament 2.15 : m

2.16 ut Escomesa 32
Renovació o nova instal·lació d'escomesa amb tub de polietilè de dens i ta t ba ixa, de
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Arranjament carrer de l'Onze de Setembre Fase I

Amidaments de pressupost

Pressupost :

Capítol 2 :

Costos Directes
AIGUA POTABLE

Comentari Quantitat Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

25 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 ATM de pres s ió nom inal , connectat a
pressió, amb grau de d i ficu l ta t m i tjà  i  per a  co l .locar s oterrat, am b acces oris
necessaris (inclou vàlvula antiretorn).

0,000Total amidament 2.16 : ut

2.17 ut Armari per comptador
Subministre i instal.lació de peça prefabricada de formigó i construcció  de peana de
suport,  per la instal.lació del comptador d'aigua, inclou preinstal.lació, claus  de pas  i
retenció i  portilla amb suministre de tapa i  m arc, inclou trebal ls  de co l ·locació i
materials necessaris

0,000Total amidament 2.17 : ut

2.18 ut Cinta senyalització color
Cinta senyalització polietilé canalitzacions de serveis, color corresponent, co l ·locada
a la rasa.

17,1201-Canonada principal 1,00 17,12
51,4201,00 51,42

46,0601,00 46,06

114,600Total amidament 2.18 : ut

2.19 ut Boca de reg 45 mm, racord BCN, revestida epoxy
Boca de reg DN40 45 mm Racor Barcelona amb arqueta, revestida d'epoxy.

1,000F1 1,00

1,000Total amidament 2.19 : ut

2.20 u Vàlvula comporta+brides,cos curt,DN=100mm,PN=16bar,EN-GJS-
Vàlvula de comporta manual  am b brides , de cos  curt, de 100 m m  de d iàm etre
nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fos a
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestim ent de res ina epoxi  (250 m icres ),
comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en trampillo

5,000F1 5,00
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Arranjament carrer de l'Onze de Setembre Fase I

Amidaments de pressupost

Pressupost :

Capítol 2 :

Costos Directes
AIGUA POTABLE

Comentari Quantitat Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

5,000Total amidament 2.20 : u

2.21 u Vàlvula comporta+brides,cos curt,DN=65mm,PN=16bar,EN-GJS-
Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 65 mm de diàmetre nominal ,
de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fos a nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), com porta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), am b
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

0,000Total amidament 2.21 : u

2.22 ut Instal.lació de purga
Instal.lació de purga del tram o xarxa per buidar les  canonades  en cas  de nete ja ,
manteniment o avaria, mitjançant collari, vàlvula de comporta, i canonada de des guas
connectada amb vàlvula antirretorn

3,000F1 3,00

3,000Total amidament 2.22 : ut

2.23 u Instal.lació de ventosa DN 50 mm PN 16 bars
Ventosa embridada de diàmetre nominal 50 m m , de 16 bar de pres s ió de prova,
muntada en pericó de canalització soterrada

0,000Total amidament 2.23 : u

2.24 ut Hidrant soterrat homologat 80 (H2) compacte
Hidrant soterrat homologat 80 (1+2 boques) amb arqueta, s egons  reg lam entació
Generalitat.

0,000Total amidament 2.24 : ut

2.25 ut Connexió a la xarxa existent d'aigua
Treballs i materials necessaris per la connexió de la xarxa nova a la existent.

2,000F1 2,00

2,000Total amidament 2.25 : ut
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Arranjament carrer de l'Onze de Setembre Fase I

Amidaments de pressupost

Pressupost :

Capítol 2 :

Costos Directes
AIGUA POTABLE

Comentari Quantitat Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

2.26 ut Connexió a escomesa existent
Treballs de connexio i vàlvules necessàries en escomesa existent

0,000Total amidament 2.26 : ut

2.27 ut Prova pressió+estanquitat tram xarxa abastament
Prova de pressió i estanquitat d'un tram de xarxa d 'abas tam ent, s egons  la  norm a
UNE-EN 805

0,000Total amidament 2.27 : ut

2.28 u Neteja i desinfecció xarxa nova
Neteja i desinfecció xarxa d'aigua nova segons la reglamentació sanitària

0,000Total amidament 2.28 : u
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Arranjament carrer de l'Onze de Setembre Fase I

Amidaments de pressupost

Pressupost :

Capítol 3 :

Costos Directes
MITJA I BAIXA TENSIÓ

Comentari Quantitat Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

3.1 u Despeses operador per adequació  xarxa
Despeses operador per adequació l ín ies  exis tents  s egons  referencia NSCCTA
0568950-RC,  segons es detalla en annexe corresponent

0,000Total amidament 3.1 : u

3.2 u Despeses per extensió de xarxa
Despeses d'execució material  per extensió de xarxa s egons  referencia NSCCTA
0568950-RC,  segons es detalla en annexe corresponent

0,000Total amidament 3.2 : u

3.3 ut Cata per localització de serveis
Treballs i mitjans necessaris, inclós maquinària per la realització de cata manual  per
la localització de serveis soterrats.

0,000Total amidament 3.3 : ut

3.4 m3 Excav.rasa,h-4m,ampl.<=2m,terreny n/clasf.,m.mec.+càrrega
Excavació de rasa de menys de 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny no
classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat

0,000Total amidament 3.4 : m3

3.5 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6-1,5m,mat.toler.excav.
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i  fins  a 1,5 m , am b m ateria l
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm , uti l i tzant p icó
vibrant, amb compactació del 95 % PM

0,000Total amidament 3.5 : m3

3.6 m3 Transport terr.,camió transp. 12t
Transport de terres, i temps d'espera per a la càrrega, amb camió per a  trans port de
12 t, inclou esponjament, inclou esponjament.
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Arranjament carrer de l'Onze de Setembre Fase I

Amidaments de pressupost

Pressupost :

Capítol 3 :

Costos Directes
MITJA I BAIXA TENSIÓ

Comentari Quantitat Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

0,000Total amidament 3.6 : m3

3.7 m3 Disposic.monodipòsit terres
Disposició controlada a monodipòsit, de terres, inclou esponjament

0,000Total amidament 3.7 : m3

3.8 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.=1,5-2m,95%PM
Repàs i piconatge de sòl de rasa de més  d '1 ,5 i  m enys  de 2 m  d 'am plària , am b
compactació del 95% PM

0,000Total amidament 3.8 : m2

3.9 m3 Protecció amb sorra
Protecció de conducte amb sorra, formació llit i recubriment superior, inclós rasante ig
del fons de la rasa.

0,000Total amidament 3.9 : m3

3.10 m Canalització 2tubs PVC D=160mm,dau recobr.35x60cm,form. HM-
Canalització amb dos tubs de PVC corrugat doble cara de D=160 m m  i  dau de
recobriment de 35x60 cm amb formigó HM-20/P/20/I, inclou part proporcional  d 'obra
civil necessària

0,000Total amidament 3.10 : m

3.11 u Loseta especial de senyalització
Subministre i col.locació de loseta especial de senyalització  per l ín ies  e lèctriques
soterrades

0,000Total amidament 3.11 : u
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Arranjament carrer de l'Onze de Setembre Fase I

Amidaments de pressupost

Pressupost :

Capítol 3 :

Costos Directes
MITJA I BAIXA TENSIÓ

Comentari Quantitat Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

3.12 ut Caixa de distribució urbana CDU
Subministre i col.locació en línia de façana de CDU segons detalls de l'es tud i  tècn ic
per la electrificació del vial de annexe de m em òria   corres ponent, inclou arm ari
prefabricat, CGP, tubs i accesoris necessaris

0,000Total amidament 3.12 : ut

3.13 ut Caixa de seccionament
Ninxol prefabricat i porta metàlica per caixa de seccionament i CGP, s egons  deta l ls
de l'estudi tècnic per la electrificació del vial de annexe de m em òria   corres ponent,
inclou a CGP, tubs, canal de protecció i accesoris necessaris

0,000Total amidament 3.13 : ut
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Arranjament carrer de l'Onze de Setembre Fase I

Amidaments de pressupost

Pressupost :

Capítol 4 :

Costos Directes
ENLLUMENAT PÚBLIC

Comentari Quantitat Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

4.1 ut Cata per localització de serveis
Treballs i mitjans necessaris, inclós maquinària per la realització de cata manual  per
la localització de serveis soterrats.

1,000F1 1,00

1,000Total amidament 4.1 : ut

4.2 m Tall serra disc paviment
Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminos es  o form igó, fins  a una
fondària de 20 cm

0,000Total amidament 4.2 : m

4.3 m2 Demol.paviment formigó o asfàltic
Demol ició  de pavim ent de form igó o as fà l tic, de fins  a 20 cm  de gru ix am b
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

1,000F1 1,00 1,00 1,00

1,000Total amidament 4.3 : m2

4.4 m3 Transp.residus cent.recic./monod./aboc.esp.,rec.<=10km,camió
Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador es pecífic o  a
centre de recoll ida i  trans ferència, am b cam ió de 12 t, carregat am b m i tjans
mecànics, inclou esponjament.

0,240F1 1,20 1,00 1,00 0,20

0,240Total amidament 4.4 : m3

4.5 m3 Disposic.monodipòsit sense bàscula res.inerts
Disposició controlada a monodipòs i t s ens e bàs cula, de res idus  inerts , inclou
esponjament.

0,240F1 1,20 1,00 1,00 0,20

0,240Total amidament 4.5 : m3

4.6 m3 Excav.rasa,h-4m,ampl.<=2m,terreny n/clasf.,m.mec.+càrrega
Excavació de rasa de menys de 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny no
classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat
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Arranjament carrer de l'Onze de Setembre Fase I

Amidaments de pressupost

Pressupost :

Capítol 4 :

Costos Directes
ENLLUMENAT PÚBLIC

Comentari Quantitat Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

5,7661-Tub 1,00 38,44 0,30 0,50

0,8641-Columnes 3,00 0,60 0,60 0,80

6,630Total amidament 4.6 : m3

4.7 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6-1,5m,mat.toler.excav.
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i  fins  a 1,5 m , am b m ateria l
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm , uti l i tzant p icó
vibrant, amb compactació del 95 % PM

2,8831-Tub 1,00 38,44 0,30 0,25

2,883Total amidament 4.7 : m3

4.8 m3 Transport terr.,camió transp. 12t
Transport de terres, i temps d'espera per a la càrrega, amb camió per a  trans port de
12 t, inclou esponjament, inclou esponjament.

7,956Partida 3,6 1,00 1,20 6,63

-2,880- Partida 3.7 -1,00 2,88

5,076Total amidament 4.8 : m3

4.9 m3 Disposic.monodipòsit terres
Disposició controlada a monodipòsit, de terres, inclou esponjament

5,080Partida 3,7 1,00 5,08

5,080Total amidament 4.9 : m3

4.10 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.=1,5-2m,95%PM
Repàs i piconatge de sòl de rasa de més  d '1 ,5 i  m enys  de 2 m  d 'am plària , am b
compactació del 95% PM

11,5321-Tub 1,00 38,44 0,30

1,4401-Columnes 4,00 0,60 0,60

12,972Total amidament 4.10 : m2

4.11 m3 Protecció amb sorra
Protecció de conducte amb sorra, formació llit i recubriment superior, inclós rasante ig
del fons de la rasa.

1,8331-Tub 1,00 24,44 0,30 0,25
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Arranjament carrer de l'Onze de Setembre Fase I

Amidaments de pressupost

Pressupost :

Capítol 4 :

Costos Directes
ENLLUMENAT PÚBLIC

Comentari Quantitat Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

1,833Total amidament 4.11 : m3

4.12 m 1 tub corrugats pvc 63MM, doble capa
Subministre i col.locació de 1 tub corrugat de PVC de 63 mm. enterrat

38,4401-Tub 1,00 38,44

4,5001-Columnes 3,00 1,50

42,940Total amidament 4.12 : m

4.13 m Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.superf.
Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, m untat s oterrat en xarxa de
terra

38,4401-Tub 1,00 38,44
4,5001-Columnes 3,00 1,50

42,940Total amidament 4.13 : m

4.14 m3 Base o protecció de formigó HM-20/B/40/I
Base o protecció de formigó HM-20/B/40/I, de consistència tova i  grandària  m àxim a
del granulat 40 mm, abocat amb transport interior m ecànic am b es tes a i  vibratge
manual, amb acabat reglejat, inclou replanteig,

0,4001-Creuaments carrers 1,00 8,00 0,20 0,25

0,3001,00 6,00 0,20 0,25

0,700Total amidament 4.14 : m3

4.15 ut Cinta senyalització color
Cinta senyalització polietilé canalitzacions de serveis, color corresponent, co l ·locada
a la rasa.

38,4401-Tub 1,00 38,44

38,440Total amidament 4.15 : ut

4.16 u Pericó regist.fàbrica maó,60x60x60cm,p/inst.serveis,+lliscat
Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de s erve is ,
amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 m m , arrebos s ada i
lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció  en vo lum  1:2:10, s obre
solera de maó calat de 10 cm  de gru ix i  reb lert la tera l  am b terra de la  m ate ixa
excavació
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Amidaments de pressupost

Pressupost :

Capítol 4 :

Costos Directes
ENLLUMENAT PÚBLIC

Comentari Quantitat Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

0,000Total amidament 4.16 : u

4.17 m Cable 0,6/1 kV RZ, 4x6mm2,col.en tub soterrat
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ,
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de pol io le fines  am b baixa
emissió fums, col·locat en tub soterrat

38,4401-Tub 1,00 38,44
4,5001-Columnes 3,00 1,50

42,940Total amidament 4.17 : m

4.18 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 1x2,5mm2,col.en columna
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-
K, unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat a l'interior
de la columna

24,0001-Columnes 3,00 8,00

24,000Total amidament 4.18 : m

4.19 ut Piqueta de connexió a terra
Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2000 m m  de l largària ,
clavada a terra.

3,0001-Columnes 3,00

3,000Total amidament 4.19 : ut

4.20 u Columna de fossa de 3,20 m
Columna fabricada en fossa, tipus VILLA de BENITO, 3,20 m etres  d 'a lçada, am b
imprimació antioxidants acabada en color negre mate
coronament sense platina, amb base platina i porta, segons  norm a UNE-EN 40-5,
col·locada sobre dau de formigó

3,0001-Columnes 3,00

3,000Total amidament 4.20 : u

4.21 u Llumenera tipus 1
L l u m i n à r i a  t i p u s  C L A M O D  L E D  d e  C a r a n d i n i  r e f e r è n c i a
CLM.GEN2.GC.A.V.L043.CI.LRT76.C-PROTEC.905T,
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Capítol 4 :

Costos Directes
ENLLUMENAT PÚBLIC

Comentari Quantitat Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

Con armadura de aluminio extrusionado 6060 T6 anodizado y tapas  de fundición
inyectada de alum in io, con grado de protección IP66 genera l  (grupo óptico y
compartimento e léctrico). La lum inaria  s e com pone de m ódulos  led de a l to
rendimiento y eficiencia e incorpora ópticas fabricadas en PMMA en m ódulos  de 7x1
(28LED). Driver electrónico para 230V – 240V. Cierre de vidrio lenticular tem plado de
4mm de espesor para ofrecer un grado de protección contra im pactos  IK08.
Distribución óptica asimétrica (A). Fijación vertical (V). Flujo lumínico de 4.000 lm  con
una temperatura de color de 3000 K. Clase eléctrica Clase I (CI). Driver program ado
para atenuarse un 70% de las 24:00h a las  06:00h (LRT76). Incorpora s is tem a
adicional de protección contra sobretensiones transitorias (C-PROTEC). Color de la
luminaria negro texturado RAL 9005 (905T).

3,0001-Columnes 3,00

3,000Total amidament 4.21 : u

4.22 ut Llumenera tipus 2
L l u m i n à r i a  t i p u s  C L A M O D  L E D  d e  C a r a n d i n i  r e f e r è n c i a
CLM.GEN2.GC.A.V.L033H.CI.LRT76.C-PROTEC.905T ,
Con armadura de aluminio extrusionado 6060 T6 anodizado y tapas  de fundición
inyectada de alum in io, con grado de protección IP66 genera l  (grupo óptico y
compartimento e léctrico). La lum inaria  s e com pone de m ódulos  led de a l to
rendimiento y eficiencia e incorpora ópticas fabricadas en PMMA en m ódulos  de 7x1
(28LED). Driver electrónico para 230V – 240V. Cierre de vidrio lenticular tem plado de
4mm de espesor para ofrecer un grado de protección contra im pactos  IK08.
Distribución óptica asimétrica (A). Fijación vertical (V). Flujo lumínico de 3.000 lm  con
una temperatura de color de 3000 K. Clase eléctrica Clase I (CI). Driver program ado
para atenuarse un 70% de las 24:00h a las  06:00h (LRT76). Incorpora s is tem a
adicional de protección contra sobretensiones transitorias (C-PROTEC). Color de la
luminaria negro texturado RAL 9005 (905T).

0,000Total amidament 4.22 : ut

4.23 ut Connexió  a xarxa existent
Connexió  a xarxa existent. Una vegada es tigu i  legal i tzada la  ins ta l .la icó nova
mitjançant l'ampliaicó de l'actual. Inclou treball de connexió a la  reg leta de l  punt de
llum a partir del que es prolonga la línia, tan obra civil com d'electricista.

0,000Total amidament 4.23 : ut
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Capítol 4 :

Costos Directes
ENLLUMENAT PÚBLIC

Comentari Quantitat Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

4.24 ut Conjunt d'actuacions necessaries per la legalització de la
Conjunt d'actuacions necessaries per la legalització de la instal.lació de l'en l lum enat
públic, inclou redacció de pro jecte , docum entació neces s ària  per pres entar a
l'organisme competent, inspecció de control i acta favorable, inclou to t lo  neces s ari
per contractar l'abastament elèctric per el enllumenat

0,000Total amidament 4.24 : ut

AM2 Pàg. 23Pàg.23



Arranjament carrer de l'Onze de Setembre Fase I

Amidaments de pressupost

Pressupost :

Capítol 5 :

Costos Directes
TELECOMUNICACIONS

Comentari Quantitat Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

5.1 ut Cata per localització de serveis
Treballs i mitjans necessaris, inclós maquinària per la realització de cata manual  per
la localització de serveis soterrats.

0,000Total amidament 5.1 : ut

5.2 m Tall serra disc paviment
Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminos es  o form igó, fins  a una
fondària de 20 cm

0,000Total amidament 5.2 : m

5.3 m2 Demol.paviment formigó o asfàltic
Demol ició  de pavim ent de form igó o as fà l tic, de fins  a 20 cm  de gru ix am b
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

0,000Total amidament 5.3 : m2

5.4 m3 Transp.residus cent.recic./monod./aboc.esp.,rec.<=10km,camió
Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador es pecífic o  a
centre de recoll ida i  trans ferència, am b cam ió de 12 t, carregat am b m i tjans
mecànics, inclou esponjament.

0,000Total amidament 5.4 : m3

5.5 m3 Disposic.monodipòsit sense bàscula res.inerts
Disposició controlada a monodipòs i t s ens e bàs cula, de res idus  inerts , inclou
esponjament.

0,000Total amidament 5.5 : m3

5.6 m3 Excav.rasa,h-4m,ampl.<=2m,terreny n/clasf.,m.mec.+càrrega
Excavació de rasa de menys de 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny no
classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat
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Costos Directes
TELECOMUNICACIONS

Comentari Quantitat Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

13,6801-Connexió carrers 2,00 19,00 0,45 0,80

12,5861-4 c 63  + tt 1,00 34,96 0,45 0,80
9,6001-Pericons D 2,00 2,00 2,00 1,20

35,866Total amidament 5.6 : m3

5.7 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6-1,5m,mat.toler.excav.
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i  fins  a 1,5 m , am b m ateria l
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm , uti l i tzant p icó
vibrant, amb compactació del 95 % PM

7,6951-Connexió carrers 2,00 19,00 0,45 0,45

7,0791-4 c 63  + tt 1,00 34,96 0,45 0,45

7,2001-Pericons D 2,00 3,00 1,00 1,20

21,974Total amidament 5.7 : m3

5.8 m3 Transport terr.,camió transp. 12t
Transport de terres, i temps d'espera per a la càrrega, amb camió per a  trans port de
12 t, inclou esponjament, inclou esponjament.

43,044Partida 5,6 1,00 1,20 35,87

-21,970- Partida 5.7 -1,00 21,97

21,074Total amidament 5.8 : m3

5.9 m3 Disposic.monodipòsit terres
Disposició controlada a monodipòsit, de terres, inclou esponjament

21,070Partida 5,8 1,00 21,07

21,070Total amidament 5.9 : m3

5.10 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.=1,5-2m,95%PM
Repàs i piconatge de sòl de rasa de més  d '1 ,5 i  m enys  de 2 m  d 'am plària , am b
compactació del 95% PM

17,1001-Connexió carrers 2,00 19,00 0,45
15,7321-4 c 63  + tt 1,00 34,96 0,45

8,0001-Pericons D 2,00 2,00 2,00

40,832Total amidament 5.10 : m2

5.11 m Canalització 4 tubs PVC rig 63 mm telef.rec. HM-20/P/20/I
Prisma de canalització per a instal·lacions de telefonia format per 4 tubs de d iàm etre
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Costos Directes
TELECOMUNICACIONS

Comentari Quantitat Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

63 mm i de gruix 1,2 mm de PVC rígid i dau de recobriment  de formigó HM-20/P/20/I

38,0001-onnexió carrers 2,00 19,00

34,9601-4 c 63  + tt 1,00 34,96

72,960Total amidament 5.11 : m

5.12 m Tritub 3x40x3 PEAD
Tritub de polietilè d'alta densitat (PEAD / HDPE), verd, de 3x40 m m  de d iàm etre i  3
mm de gruix, format per tres tubs iguals, units entre si per m i tjà  d 'una m em brana i
disposats paral·lelament en un mateix p la , s ubm in is tra t en rotl los  de 500 m  de
longitud, preparat i col.locat per protegir amb prisma de formigó

38,0001-onnexió carrers 2,00 19,00

34,9601-4 c 63  + tt 1,00 34,96

72,960Total amidament 5.12 : m

5.13 m Canalització 2 tubs PVC rig 63 mm telef.rec.HM-20/P/20/I
Prisma de canalització per a instal·lacions de telefonia format per 2 tubs de d iàm etre
63 mm i de gruix 1,2 mm de PVC rígid i dau de recobriment de  formigó HM-20/P/20/I

3,0001-Escomesa industria 1,00 3,00

3,000Total amidament 5.13 : m

5.14 m Canalització tub PVC D=40mm, recobr. HM-20/P/20/I
Canalització amb tub de PVC corrugat de D=40 mm i dau de recobriment de  form igó
HM-20/P/20/I

0,000Total amidament 5.14 : m

5.15 u Pericó regist.form.pref.a/tapa,tp.DF-III,p/inst.telefon.,s/solera
Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus DF-III, per a instal·lacions  de
telefonia, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm  de gru ix i  reb lert
lateral amb terra de la mateixa excavació

1,000F1 1,00

1,000Total amidament 5.15 : u
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Costos Directes
TELECOMUNICACIONS

Comentari Quantitat Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

5.16 u Pericó regist.form.pref.a/tapa,tp.MF-II,p/inst.telefon.,s/solera
Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus MF-II, per a instal ·lacions  de
telefonia, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm  de gru ix i  reb lert
lateral amb terra de la mateixa excavació

0,000Total amidament 5.16 : u

5.17 u Formació de pedestal per futura col.locació d'armari
Formació de pedestal de 700x350x730 mm amb formigó HM-20/P/20/I per rebre e ls  6
tubs del pericó D o H amb peana exterior de 15 cm i plantilla d'angulars per subjecció
de l'armari

0,000Total amidament 5.17 : u
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Costos Directes
GAS

Comentari Quantitat Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

6.1 ut Cata per localització de serveis
Treballs i mitjans necessaris, inclós maquinària per la realització de cata manual  per
la localització de serveis soterrats.

0,000Total amidament 6.1 : ut

6.2 m Tall serra disc paviment
Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminos es  o form igó, fins  a una
fondària de 20 cm

0,000Total amidament 6.2 : m

6.3 m2 Demol.paviment formigó o asfàltic
Demol ició  de pavim ent de form igó o as fà l tic, de fins  a 20 cm  de gru ix am b
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

0,000Total amidament 6.3 : m2

6.4 m3 Transp.residus cent.recic./monod./aboc.esp.,rec.<=10km,camió
Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador es pecífic o  a
centre de recoll ida i  trans ferència, am b cam ió de 12 t, carregat am b m i tjans
mecànics, inclou esponjament.

0,000Total amidament 6.4 : m3

6.5 m3 Disposic.monodipòsit sense bàscula res.inerts
Disposició controlada a monodipòs i t s ens e bàs cula, de res idus  inerts , inclou
esponjament.

0,000Total amidament 6.5 : m3

6.6 m3 Excav.rasa,h-4m,ampl.<=2m,terreny n/clasf.,m.mec.+càrrega
Excavació de rasa de menys de 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny no
classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat
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Costos Directes
GAS

Comentari Quantitat Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

15,932F1 1,00 88,51 0,30 0,60

15,932Total amidament 6.6 : m3

6.7 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6-1,5m,mat.toler.excav.
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i  fins  a 1,5 m , am b m ateria l
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm , uti l i tzant p icó
vibrant, amb compactació del 95 % PM

9,294F1 1,00 88,51 0,30 0,35

9,294Total amidament 6.7 : m3

6.8 m3 Transport terr.,camió transp. 12t
Transport de terres, i temps d'espera per a la càrrega, amb camió per a  trans port de
12 t, inclou esponjament, inclou esponjament.

19,116Partida 6,6 1,00 1,20 15,93

-9,290- Partida 6.7 -1,00 9,29

9,826Total amidament 6.8 : m3

6.9 m3 Disposic.monodipòsit terres
Disposició controlada a monodipòsit, de terres, inclou esponjament

9,830Partida 6,8 1,00 9,83

9,830Total amidament 6.9 : m3

6.10 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.=1,5-2m,95%PM
Repàs i piconatge de sòl de rasa de més  d '1 ,5 i  m enys  de 2 m  d 'am plària , am b
compactació del 95% PM

26,553F1 1,00 88,51 0,30

26,553Total amidament 6.10 : m2

6.11 m3 Protecció amb sorra
Protecció de conducte amb sorra, formació llit i recubriment superior, inclós rasante ig
del fons de la rasa.

6,638F1 1,00 88,51 0,30 0,25

6,638Total amidament 6.11 : m3
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Costos Directes
PAVIMENTS

Comentari Quantitat Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

7.1 m Tall serra disc paviment
Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminos es  o form igó, fins  a una
fondària de 20 cm

0,000Total amidament 7.1 : m

7.2 m2 Demol.paviment formigó o asfàltic
Demol ició  de pavim ent de form igó o as fà l tic, de fins  a 20 cm  de gru ix am b
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

0,000Total amidament 7.2 : m2

7.3 m2 Demol.paviment
Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm  de gru ix i
fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb marte l l  trencador i  càrrega s obre
camió

0,000Total amidament 7.3 : m2

7.4 m Demolic.vorada sob/form.,compres.+càrrega man/mec.
Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i  càrrega m anual  i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

0,000Total amidament 7.4 : m

7.5 m3 Transp.residus cent.recic./monod./aboc.esp.,rec.<=10km,camió
Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador es pecífic o  a
centre de recoll ida i  trans ferència, am b cam ió de 12 t, carregat am b m i tjans
mecànics, inclou esponjament.

0,000Total amidament 7.5 : m3

7.6 m3 Disposic.monodipòsit sense bàscula res.inerts
Disposició controlada a monodipòs i t s ens e bàs cula, de res idus  inerts , inclou
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Costos Directes
PAVIMENTS

Comentari Quantitat Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

esponjament.

0,000Total amidament 7.6 : m3

7.7 m3 Excav.p/caixa pav.,terreny tràns.(SPT >50),pala
Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala
carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

1,0601- Neteja 1,00 1,06 10,00 0,10

44,4001- Neteja 1,00 37,00 12,00 0,10
7,2001,00 16,00 4,50 0,10

9,2001,00 16,00 5,75 0,10

7,6501,00 17,00 4,50 0,10

3,6601,00 36,60 1,00 0,10

3,0421-Caixa 1,00 1,06 8,20 0,35

135,9751-Caixa 1,00 37,00 10,50 0,35

272,0001-Desmunt y  marge 1,00 34,00 4,00 2,00

484,187Total amidament 7.7 : m3

7.8 m3 Terraplenada/picon.caixa pav.mat.toler.excav.g<=25cm,95%PM
Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable de la  pròpia
excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM

1,166F1 1,00 1,06 2,00 0,55

518,400F1 1,00 36,00 12,00 1,20

36,0001,00 16,00 4,50 0,50

92,0001,00 16,00 5,75 1,00

38,2501,00 17,00 4,50 0,50

685,816Total amidament 7.8 : m3

7.9 m3 Transport terr.,camió transp. 12t
Transport de terres, i temps d'espera per a la càrrega, amb camió per a  trans port de
12 t, inclou esponjament, inclou esponjament.

581,028Partida 7,7 1,20 484,19

-685,820- Partida 7.8 -1,00 685,82

-104,792Total amidament 7.9 : m3

AM2 Pàg. 31Pàg.31



Arranjament carrer de l'Onze de Setembre Fase I

Amidaments de pressupost

Pressupost :

Capítol 7 :

Costos Directes
PAVIMENTS

Comentari Quantitat Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

7.10 m3 Disposic.monodipòsit terres
Disposició controlada a monodipòsit, de terres, inclou esponjament

-104,790Partida 7,9 1,00 -104,79

-104,790Total amidament 7.10 : m3

7.11 m2 Repàs+picon.caixa paviment,95%PM
Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

8,692F1 1,00 1,06 8,20

36,6001,00 36,60 1,00

388,500F1 1,00 37,00 10,50

72,000F1 1,00 16,00 4,50
92,000F1 1,00 16,00 5,75

76,500F1 1,00 17,00 4,50

674,292Total amidament 7.11 : m2

7.12 m3 Base tot-u art.,estesa+picon.98%PM
Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

1,738F1 1,00 1,06 8,20 0,20

7,3201,00 36,60 1,00 0,20

77,700F1 1,00 37,00 10,50 0,20

14,4001,00 16,00 4,50 0,20

18,4001,00 16,00 5,75 0,20

11,4751,00 17,00 4,50 0,15

131,033Total amidament 7.12 : m3

7.13 m Vorada recta form., MC, A2 (20x10cm), B, H, T(R-
Vorada recta de peces de form igó, m onocapa, am b s ecció norm al i tzada per a
vianants A2 de 20x10 cm, de classe clim àtica B, clas s e res is tent a  l 'abras ió  H i
classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col ·locada s obre bas e
de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a
20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

105,040F1 1,00 105,04

105,040Total amidament 7.13 : m

7.14 m3 Base o protecció de formigó HM-20/B/40/I
Base o protecció de formigó HM-20/B/40/I, de consistència tova i  grandària  m àxim a
del granulat 40 mm, abocat amb transport interior m ecànic am b es tes a i  vibratge
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manual, amb acabat reglejat, inclou replanteig,

2,034F1 1,00 20,34 1,00 0,10

9,600F1 1,00 32,00 3,00 0,10

1,506F1 1,00 15,06 1,00 0,10
1,133F1 1,00 15,10 0,75 0,10

0,906F1 1,00 15,10 0,60 0,10

15,179Total amidament 7.14 : m3

7.15 m2 Paviment amb peces de panot
Paviment amb peces de panot tipus THORO, segons fitxa color a escollir, de 20x20x7,
sempre amb peces senceres a excepció entrega a façanes  i  junts  de canvis  de
direcció, sobre guix de 5 cm de morter, preparació adherència amb llis cat de cim ent
cola per la cara inferior, a truc de maceta de goma fins a 1 cm d'as iento. Inclou part
proporcional d'unió amb voreres carrers existents.

20,340F1 1,00 20,34 1,00

96,000F1 1,00 32,00 3,00

15,060F1 1,00 15,06 1,00

11,325F1 1,00 15,10 0,75

9,060F1 1,00 15,10 0,60

151,785Total amidament 7.15 : m2

7.16 m3 Paviment form.HM-
Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària  m àxim a del
granulat 20 mm, escampat des de cam ió, es tes a i  vibratge m ecànic, rem ol inat
mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris

40,860F1 1,00 314,31 1,00 0,13

9,3831,00 72,18 1,00 0,13

4,7581,00 36,60 1,00 0,13

55,001Total amidament 7.16 : m3

7.17 m Junt pavim.form.perfil buit PVC,h=8cm,col.mateix form.
Formació de junt en paviment de formigó, amb perfil buit de PVC de 8 cm  d 'a lçària ,
col·locat amb el mateix formigó

37,590F1 1,00 37,59

37,590Total amidament 7.17 : m
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Comentari Quantitat Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

7.18 m Tall junt pavim.form. ampl.=6-8mm,h>= 4cm
Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció  de
6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 4 cm

41,300F1 7,00 5,90
8,000F1 1,00 8,00

18,000F1 4,00 4,50

23,000F1 4,00 5,75

90,300Total amidament 7.18 : m

7.19 m2 Acabat+allisada talús,m.mec.
Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics

0,901F1 1,00 1,06 0,85

64,800F1 1,00 36,00 1,80

82,000F1 2,00 41,00 1,00

147,701Total amidament 7.19 : m2

7.20 m Esglaó formigó pref.,1
Esglaó de formigó prefabricat d'1 peça de secció escairada de 34x18 cm, amb bis e l l  i
acabat llis, de color gris, col·locat amb morter M 7,5

0,000Total amidament 7.20 : m

AM2 Pàg. 34Pàg.34



Arranjament carrer de l'Onze de Setembre Fase I

Amidaments de pressupost

Pressupost :

Capítol 8 :

Costos Directes
VARIS

Comentari Quantitat Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

8.1 ut Control de Qualitat
Despeses de control de qualitat a justificar.

0,180F1 0,18

0,180Total amidament 8.1 : ut

8.2 ut Plànols
Despeses per redacció plànols definitiu (as build) i justificació canvis (preu tancat)

0,180F1 0,18

0,180Total amidament 8.2 : ut

8.3 ut Despeses de seguretat i salut
Cost del conjunt de materials i treballs per la seguretat i salut de l'obra, preu tancat

0,180F1 0,18

0,180Total amidament 8.3 : ut

AM2 Pàg. 35Pàg.35
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Arranjament del carrer de l'Onze de Setembre, Fase II

Amidaments de pressupost

Pressupost :

Capítol 1 :

Costos Directes
SANEJAMENT

Comentari Quantitat Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

1.1 ut Cata per localització de serveis
Treballs i mitjans necessaris, inclós maquinària per la realització de cata manual  per
la localització de serveis soterrats.

0,000Total amidament 1.1 : ut

1.2 m Tall serra disc paviment
Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminos es  o form igó, fins  a una
fondària de 20 cm

0,000Total amidament 1.2 : m

1.3 m3 Excav.rasa,h-4m,ampl.<=2m,terreny n/clasf.,m.mec.+càrrega
Excavació de rasa de menys de 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny no
classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat

61,1072-R5-R6 1,00 36,99 0,70 2,36

15,0002-Escomeses residuals 4,00 5,00 0,50 1,50

16,8002-Pous residuals 2,00 2,00 2,00 2,10

68,3442-P5-P6 1,00 35,12 0,70 2,78

1,0352-Escomeses embornals 2,00 0,50 0,50 2,07
9,4802-Pous pluv ials 1,00 2,00 2,00 2,37

1,4002-Embornals 2,00 1,00 1,00 0,70

173,166Total amidament 1.3 : m3

1.4 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6-1,5m,mat.toler.excav.
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i  fins  a 1,5 m , am b m ateria l
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm , uti l i tzant p icó
vibrant, amb compactació del 95 % PM

48,1612-R5-R6 1,00 36,99 0,70 1,86

11,5002-Escomeses residuals 4,00 5,00 0,50 1,15

12,6002-Pous residuals 2,00 3,00 1,00 2,10

56,0522-P5-P6 1,00 35,12 0,70 2,28

0,8602-Escomeses embornals 2,00 0,50 0,50 1,72

7,1102-Pous pluv ials 1,00 3,00 1,00 2,37
0,4902-Embornals 2,00 0,35 1,00 0,70

4,4002-Interceptors 1,00 4,00 1,00 1,10

AM2 Pàg. 1Pàg.1



Arranjament del carrer de l'Onze de Setembre, Fase II

Amidaments de pressupost

Pressupost :

Capítol 1 :

Costos Directes
SANEJAMENT

Comentari Quantitat Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

141,173Total amidament 1.4 : m3

1.5 m3 Transport terr.,camió transp. 12t
Transport de terres, i temps d'espera per a la càrrega, amb camió per a  trans port de
12 t, inclou esponjament, inclou esponjament.

209,640Partida 1,3 1,00 1,20 174,70
-170,796- Partida 1.4 -1,00 1,20 142,33

38,844Total amidament 1.5 : m3

1.6 m3 Disposic.monodipòsit terres
Disposició controlada a monodipòsit, de terres, inclou esponjament

38,840Partida 1,5 1,00 38,84

38,840Total amidament 1.6 : m3

1.7 m2 Demol.paviment formigó o asfàltic
Demol ició  de pavim ent de form igó o as fà l tic, de fins  a 20 cm  de gru ix am b
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

0,000Total amidament 1.7 : m2

1.8 m Demol.claveguera formigó
Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60 cm , de form igó
vibropremsat amb solera de 15 cm de form igó, am b m i tjans  m ecànics  i  càrrega
sobre camió, realitzada en situació de prestació provisional del s erve i  m entre es  va
reposant el tram amb els tubs nous.

34,7302-Existent 1,00 34,73

34,730Total amidament 1.8 : m

1.9 ut Demol.pou 100x100cm
Demolició de pou de 100x100 cm , de parets  de 30 cm  de m aó, am b m i tjans
mecànics i càrrega sobre camiór, realitzada en situació de prestació  provis ional  de l
servei mentre es va reposant el tram amb els pous nous.

1,0002-Existents 1,00

AM2 Pàg. 2Pàg.2



Arranjament del carrer de l'Onze de Setembre, Fase II

Amidaments de pressupost

Pressupost :

Capítol 1 :

Costos Directes
SANEJAMENT

Comentari Quantitat Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

1,000Total amidament 1.9 : ut

1.10 ut Demol.escomesa,solera
Demolició d'escomesa de clavegueram  am b s olera de 15 cm  de form igó am b
compressor i càrrega mecànica sobre camió

0,000Total amidament 1.10 : ut

1.11 m3 Transp.residus cent.recic./monod./aboc.esp.,rec.<=10km,camió
Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador es pecífic o  a
centre de recoll ida i  trans ferència, am b cam ió de 12 t, carregat am b m i tjans
mecànics, inclou esponjament.

0,7202-Pous 1,20 1,00 0,60

6,6682-Clav eguera 1,20 34,73 0,40 0,40

7,388Total amidament 1.11 : m3

1.12 m3 Disposic.monodipòsit sense bàscula res.inerts
Disposició controlada a monodipòs i t s ens e bàs cula, de res idus  inerts , inclou
esponjament.

0,7201-Pous 1,20 1,00 0,60

6,6682-Clav eguera 1,20 34,73 0,40 0,40

7,388Total amidament 1.12 : m3

1.13 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.=1,5-2m,95%PM
Repàs i piconatge de sòl de rasa de més  d '1 ,5 i  m enys  de 2 m  d 'am plària , am b
compactació del 95% PM

25,8932-R5-R6 1,00 36,99 0,70

26,110R6-R7 1,00 37,30 0,70

10,0002-Escomeses residuals 4,00 5,00 0,50
8,0002-Pous residuals 2,00 2,00 2,00

25,1372-P5-P6 1,00 35,91 0,70

0,5002-Escomeses embornals 2,00 0,50 0,50

4,0002-Pous pluv ials 1,00 2,00 2,00

2,0002-Embornals 2,00 1,00 1,00

101,640Total amidament 1.13 : m2

AM2 Pàg. 3Pàg.3



Arranjament del carrer de l'Onze de Setembre, Fase II

Amidaments de pressupost

Pressupost :

Capítol 1 :

Costos Directes
SANEJAMENT

Comentari Quantitat Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

1.14 m Tub PP corrugat PLOMYSAN SN8 315 mm negre
Tub de PP COARR tipus PLOMYSAN junta SN8 315 mm, i col.locat al fons  de la  ras a
a la rasant, inclou la sorra de base i la de protecció.

36,9902-R5-R6 1,00 36,99
35,9102-P5-P6 1,00 35,91

72,900Total amidament 1.14 : m

1.15 ut Connexió a la xarxa existent de clavegueram
Treballs i materials necessaris per a la connexió de la xarxa nova a la existent.

0,000Total amidament 1.15 : ut

1.16 ut Connexió a xarxa en alta
Treballs i materials necessaris per a la connexió a l'arqueta de l'antiga depuradora de
on surt el col.lector cap a la nova

0,000Total amidament 1.16 : ut

1.17 ut Solera mitja canya HM-20/P/20/I,g<15cm,1,2x1,2m,p/tub D=60cm
Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i  de p lanta
1,2x1,2 m per a tub de diàmetre 60 cm, nova o en pou existent

2,0002-Residuals 2,00

1,0002-Pluv ials 1,00

3,000Total amidament 1.17 : ut

1.18 m Paret pou circ.D=80cm,g=15cm,maó calat,arrebos.+llisc.int
Paret per a pou circular de D=80 cm, de gruix 15 cm  de m aó ca lat, arrebos s ada i
lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l ,
nova o en arranjament de pou existent

3,8002-Residuals 2,00 1,90

2,1702-Pluv ials 1,00 2,17

5,970Total amidament 1.18 : m

AM2 Pàg. 4Pàg.4



Arranjament del carrer de l'Onze de Setembre, Fase II

Amidaments de pressupost

Pressupost :

Capítol 1 :

Costos Directes
SANEJAMENT

Comentari Quantitat Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

1.19 ut Bastiment ,fos.dúctil,p/pou reg.+tapa abat.pas D=
Bastiment de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 700 m m  de
diàmetre i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

2,0002-Residuals 2,00
1,0002-Pluv ials 1,00

3,000Total amidament 1.19 : ut

1.20 ut Formació pou sifònic
Formació de pou sifònic provisional consistent en la connexió del pou final de la xarxa
de pluvials, amb més fondària per tal de sortir 1 metre per damunt de la  s o lera am b
tub de 315 mm PP D 315, colze i tub fins al pou proper de la xarxa de residuals.

0,000Total amidament 1.20 : ut

1.21 m Escomesa Tub PP D 160 Junta SN8 negre
Escomesa amb tub de PP COARR PLOMYSAN SN8 160 MM negre, inclou connexió,
formigó de base i de protecció

20,0002-Escomeses residuals 4,00 5,00

20,000Total amidament 1.21 : m

1.22 m Escomesa Tub PP D 200 Junta SN8 negre
Escomesa amb tub de PP COARR PLOMYSAN SN8 200 MM negre, inclou connexió,
formigó de base i de protecció

3,0002-Escomeses embornals 2,00 1,50

3,000Total amidament 1.22 : m

1.23 ut Peces complementàries escomesa residuals
Subministre i col·locació de peces complem entàries  per s anejam ent m ontades
sobre canonada de PVC de 315, mitjançant reducció (un ió am b vel la), p inça (un ió
amb general) i colzes en escomses de residuals

4,0002-Escomeses residuals 4,00

4,000Total amidament 1.23 : ut

1.24 u Caixa p/embor.70x30x85cm,paret 14cm maó
Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gru ix de m aó ca lat,

AM2 Pàg. 5Pàg.5



Arranjament del carrer de l'Onze de Setembre, Fase II

Amidaments de pressupost

Pressupost :

Capítol 1 :

Costos Directes
SANEJAMENT

Comentari Quantitat Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10 s obre s o lera de 10 cm  de
formigó HM-20/P/20/I

2,0002-Escomeses embornals 2,00

2,000Total amidament 1.24 : u

1.25 u Bastiment+reixa practic.,p/embor.,fosa
Bastiment i reixa practicable per a  em bornal , de fos a gris a de 800x364x50 m m
exteriors i 52 kg de pes, col·locat amb morter

2,0002-Escomeses embornals 2,00

2,000Total amidament 1.25 : u

1.26 ut Peces complementàries escomesa pluvials
Subministre i col·locació de peces complementàries  m untades  s obe canonades
PVC 400 i 160, mitjançant pinça (un ió am b genera l ) i  co lzes  en es com es es  de
pluvials

2,0002-Escomeses embornals 2,00

2,000Total amidament 1.26 : ut

1.27 m Caixa p/interc.84x50cm,parets 14cm maó
Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 14 cm  de gru ix de m aó ca lat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10, s obre s o lera de 10 cm  de
formigó HM-20/P/20/I

0,000Total amidament 1.27 : m

1.28 m Bastiment llum=50cm p/interc.,S235JR
Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer S235JR de 80x80x8 m m
i traves de passamà de 60 mm cada m, col·locat amb morter mixt 1:2:10

0,000Total amidament 1.28 : m

1.29 u Reixa practic.,p/interc.,fosa
Reixa practicable, per a interceptor de fosa grisa, de 982x490x76 mm i 145 kg de pes
i col·locada ancorada al formigó

AM2 Pàg. 6Pàg.6



Arranjament del carrer de l'Onze de Setembre, Fase II

Amidaments de pressupost

Pressupost :

Capítol 1 :

Costos Directes
SANEJAMENT

Comentari Quantitat Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

0,000Total amidament 1.29 : u

1.30 ut Prova funcionament xarxa sanejament
Prova de funcionament d'una xarxa de sanejament, segons  Plec de Pres cripcions
Tècniques Generals de Canonades de Sanejament de Poblacions

0,000Total amidament 1.30 : ut

AM2 Pàg. 7Pàg.7



Arranjament del carrer de l'Onze de Setembre, Fase II

Amidaments de pressupost

Pressupost :

Capítol 2 :

Costos Directes
AIGUA POTABLE

Comentari Quantitat Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

2.1 ut Cata per localització de serveis
Treballs i mitjans necessaris, inclós maquinària per la realització de cata manual  per
la localització de serveis soterrats.

0,000Total amidament 2.1 : ut

2.2 m Tall serra disc paviment
Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminos es  o form igó, fins  a una
fondària de 20 cm

0,000Total amidament 2.2 : m

2.3 m Xarxa Ø50 provisional
Subministre i muntatge en façana de tub de polietilè d iàm etre 50 m m  com  a xarxa
provisional per executar les obres.

0,000Total amidament 2.3 : m

2.4 ut Connexió provisional a xarxa d'aigua
Connexió a la general per connectar el provisional d'obres  d 'a igua potable, m untat
sobre canoncada de fibrocim ent de d iàm etre 90 m m  (inclou e l  s ubm in is tre  i
muntatge del material

0,000Total amidament 2.4 : ut

2.5 ut Escomesa provisional
Escomensa provis ional  m ontada s obre tub de pol ie ti lè  d iam etre 50 m m  del
provisional d'obres

0,000Total amidament 2.5 : ut

2.6 m2 Demol.paviment formigó o asfàltic
Demol ició  de pavim ent de form igó o as fà l tic, de fins  a 20 cm  de gru ix am b
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

AM2 Pàg. 8Pàg.8



Arranjament del carrer de l'Onze de Setembre, Fase II

Amidaments de pressupost

Pressupost :

Capítol 2 :

Costos Directes
AIGUA POTABLE

Comentari Quantitat Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

0,000Total amidament 2.6 : m2

2.7 m3 Transp.residus cent.recic./monod./aboc.esp.,rec.<=10km,camió
Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador es pecífic o  a
centre de recoll ida i  trans ferència, am b cam ió de 12 t, carregat am b m i tjans
mecànics, inclou esponjament.

0,000Total amidament 2.7 : m3

2.8 m3 Disposic.monodipòsit sense bàscula res.inerts
Disposició controlada a monodipòs i t s ens e bàs cula, de res idus  inerts , inclou
esponjament.

0,000Total amidament 2.8 : m3

2.9 m3 Excav.rasa,h-4m,ampl.<=2m,terreny n/clasf.,m.mec.+càrrega
Excavació de rasa de menys de 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny no
classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat

28,4242-Canonada principal 2,00 35,53 0,40 1,00

2,0002-Escomeses 4,00 0,50 1,00 1,00

30,424Total amidament 2.9 : m3

2.10 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6-1,5m,mat.toler.excav.
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i  fins  a 1,5 m , am b m ateria l
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm , uti l i tzant p icó
vibrant, amb compactació del 95 % PM

19,8972-Canonada principal 2,00 35,53 0,40 0,70

1,4002-Escomeses 4,00 0,50 1,00 0,70

21,297Total amidament 2.10 : m3

2.11 m3 Transport terr.,camió transp. 12t
Transport de terres, i temps d'espera per a la càrrega, amb camió per a  trans port de
12 t, inclou esponjament, inclou esponjament.

36,504Partda 2,9 1,00 1,20 30,42
-21,300- Partida 2.10 -1,00 21,30

AM2 Pàg. 9Pàg.9



Arranjament del carrer de l'Onze de Setembre, Fase II

Amidaments de pressupost

Pressupost :

Capítol 2 :

Costos Directes
AIGUA POTABLE

Comentari Quantitat Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

15,204Total amidament 2.11 : m3

2.12 m3 Disposic.monodipòsit terres
Disposició controlada a monodipòsit, de terres, inclou esponjament

15,200Partida 2,11 1,00 15,20

15,200Total amidament 2.12 : m3

2.13 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.=1,5-2m,95%PM
Repàs i piconatge de sòl de rasa de més  d '1 ,5 i  m enys  de 2 m  d 'am plària , am b
compactació del 95% PM

28,4242-Canonada principal 2,00 35,53 0,40

2,0002-Escomeses 4,00 0,50 1,00

30,424Total amidament 2.13 : m2

2.14 m3 Protecció amb sorra
Protecció de conducte amb sorra, formació llit i recubriment superior, inclós rasante ig
del fons de la rasa.

8,5272-Canonada principal 2,00 35,53 0,40 0,30

0,6002-Escomeses 2,00 1,00 1,00 0,30

9,127Total amidament 2.14 : m3

2.15 m Tub PE 100,DN=110mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN 12201-
Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mi tjà ,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

71,0602-Canonada principal 2,00 35,53

71,060Total amidament 2.15 : m

2.16 ut Escomesa 32
Renovació o nova instal·lació d'escomesa amb tub de polietilè de dens i ta t ba ixa, de
25 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 ATM de pres s ió nom inal , connectat a
pressió, amb grau de d i ficu l ta t m i tjà  i  per a  co l .locar s oterrat, am b acces oris
necessaris (inclou vàlvula antiretorn).

4,000F2 4,00

AM2 Pàg. 10Pàg.10



Arranjament del carrer de l'Onze de Setembre, Fase II

Amidaments de pressupost

Pressupost :

Capítol 2 :

Costos Directes
AIGUA POTABLE

Comentari Quantitat Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

4,000Total amidament 2.16 : ut

2.17 ut Armari per comptador
Subministre i instal.lació de peça prefabricada de formigó i construcció  de peana de
suport,  per la instal.lació del comptador d'aigua, inclou preinstal.lació, claus  de pas  i
retenció i  portilla amb suministre de tapa i  m arc, inclou trebal ls  de co l ·locació i
materials necessaris

4,000F2 4,00

4,000Total amidament 2.17 : ut

2.18 ut Cinta senyalització color
Cinta senyalització polietilé canalitzacions de serveis, color corresponent, co l ·locada
a la rasa.

71,0602-Canonada principal 2,00 35,53

71,060Total amidament 2.18 : ut

2.19 ut Boca de reg 45 mm, racord BCN, revestida epoxy
Boca de reg DN40 45 mm Racor Barcelona amb arqueta, revestida d'epoxy.

0,000Total amidament 2.19 : ut

2.20 u Vàlvula comporta+brides,cos curt,DN=100mm,PN=16bar,EN-GJS-
Vàlvula de comporta manual  am b brides , de cos  curt, de 100 m m  de d iàm etre
nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fos a
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestim ent de res ina epoxi  (250 m icres ),
comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en trampillo

0,000Total amidament 2.20 : u

2.21 u Vàlvula comporta+brides,cos curt,DN=65mm,PN=16bar,EN-GJS-
Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 65 mm de diàmetre nominal ,
de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fos a nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), com porta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), am b
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

AM2 Pàg. 11Pàg.11



Arranjament del carrer de l'Onze de Setembre, Fase II

Amidaments de pressupost

Pressupost :

Capítol 2 :

Costos Directes
AIGUA POTABLE

Comentari Quantitat Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

0,000Total amidament 2.21 : u

2.22 ut Instal.lació de purga
Instal.lació de purga del tram o xarxa per buidar les  canonades  en cas  de nete ja ,
manteniment o avaria, mitjançant collari, vàlvula de comporta, i canonada de des guas
connectada amb vàlvula antirretorn

0,000Total amidament 2.22 : ut

2.23 u Instal.lació de ventosa DN 50 mm PN 16 bars
Ventosa embridada de diàmetre nominal 50 m m , de 16 bar de pres s ió de prova,
muntada en pericó de canalització soterrada

0,000Total amidament 2.23 : u

2.24 ut Hidrant soterrat homologat 80 (H2) compacte
Hidrant soterrat homologat 80 (1+2 boques) amb arqueta, s egons  reg lam entació
Generalitat.

0,000Total amidament 2.24 : ut

2.25 ut Connexió a la xarxa existent d'aigua
Treballs i materials necessaris per la connexió de la xarxa nova a la existent.

0,000Total amidament 2.25 : ut

2.26 ut Connexió a escomesa existent
Treballs de connexio i vàlvules necessàries en escomesa existent

0,000Total amidament 2.26 : ut

AM2 Pàg. 12Pàg.12



Arranjament del carrer de l'Onze de Setembre, Fase II

Amidaments de pressupost

Pressupost :

Capítol 2 :

Costos Directes
AIGUA POTABLE

Comentari Quantitat Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

2.27 ut Prova pressió+estanquitat tram xarxa abastament
Prova de pressió i estanquitat d'un tram de xarxa d 'abas tam ent, s egons  la  norm a
UNE-EN 805

0,000Total amidament 2.27 : ut

2.28 u Neteja i desinfecció xarxa nova
Neteja i desinfecció xarxa d'aigua nova segons la reglamentació sanitària

0,000Total amidament 2.28 : u

AM2 Pàg. 13Pàg.13



Arranjament del carrer de l'Onze de Setembre, Fase II

Amidaments de pressupost

Pressupost :

Capítol 3 :

Costos Directes
ENLLUMENAT PÚBLIC

Comentari Quantitat Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

3.1 ut Cata per localització de serveis
Treballs i mitjans necessaris, inclós maquinària per la realització de cata manual  per
la localització de serveis soterrats.

0,000Total amidament 3.1 : ut

3.2 m Tall serra disc paviment
Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminos es  o form igó, fins  a una
fondària de 20 cm

0,000Total amidament 3.2 : m

3.3 m2 Demol.paviment formigó o asfàltic
Demol ició  de pavim ent de form igó o as fà l tic, de fins  a 20 cm  de gru ix am b
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

0,000Total amidament 3.3 : m2

3.4 m3 Transp.residus cent.recic./monod./aboc.esp.,rec.<=10km,camió
Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador es pecífic o  a
centre de recoll ida i  trans ferència, am b cam ió de 12 t, carregat am b m i tjans
mecànics, inclou esponjament.

0,000Total amidament 3.4 : m3

3.5 m3 Disposic.monodipòsit sense bàscula res.inerts
Disposició controlada a monodipòs i t s ens e bàs cula, de res idus  inerts , inclou
esponjament.

0,000Total amidament 3.5 : m3

3.6 m3 Excav.rasa,h-4m,ampl.<=2m,terreny n/clasf.,m.mec.+càrrega
Excavació de rasa de menys de 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny no
classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat
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Arranjament del carrer de l'Onze de Setembre, Fase II

Amidaments de pressupost

Pressupost :

Capítol 3 :

Costos Directes
ENLLUMENAT PÚBLIC

Comentari Quantitat Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

5,3392-Tub 1,00 35,59 0,30 0,50

0,8642-Columnes 3,00 0,60 0,60 0,80

6,203Total amidament 3.6 : m3

3.7 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6-1,5m,mat.toler.excav.
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i  fins  a 1,5 m , am b m ateria l
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm , uti l i tzant p icó
vibrant, amb compactació del 95 % PM

2,6692-Tub 1,00 35,59 0,30 0,25

2,669Total amidament 3.7 : m3

3.8 m3 Transport terr.,camió transp. 12t
Transport de terres, i temps d'espera per a la càrrega, amb camió per a  trans port de
12 t, inclou esponjament, inclou esponjament.

7,440Partida 3,6 1,00 1,20 6,20

-2,670- Partida 3.7 -1,00 2,67

4,770Total amidament 3.8 : m3

3.9 m3 Disposic.monodipòsit terres
Disposició controlada a monodipòsit, de terres, inclou esponjament

4,770Partida 3,7 1,00 4,77

4,770Total amidament 3.9 : m3

3.10 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.=1,5-2m,95%PM
Repàs i piconatge de sòl de rasa de més  d '1 ,5 i  m enys  de 2 m  d 'am plària , am b
compactació del 95% PM

10,6772-Tub 1,00 35,59 0,30

1,0802-Columnes 3,00 0,60 0,60

11,757Total amidament 3.10 : m2

3.11 m3 Protecció amb sorra
Protecció de conducte amb sorra, formació llit i recubriment superior, inclós rasante ig
del fons de la rasa.

2,6692-Tub 1,00 35,59 0,30 0,25
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Arranjament del carrer de l'Onze de Setembre, Fase II

Amidaments de pressupost

Pressupost :

Capítol 3 :

Costos Directes
ENLLUMENAT PÚBLIC

Comentari Quantitat Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

2,669Total amidament 3.11 : m3

3.12 m 1 tub corrugats pvc 63MM, doble capa
Subministre i col.locació de 1 tub corrugat de PVC de 63 mm. enterrat

35,5902-Tub 1,00 35,59

4,5002-Columnes 3,00 1,50

40,090Total amidament 3.12 : m

3.13 m Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.superf.
Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, m untat s oterrat en xarxa de
terra

35,5902-Tub 1,00 35,59
4,5002-Columnes 3,00 1,50

40,090Total amidament 3.13 : m

3.14 m3 Base o protecció de formigó HM-20/B/40/I
Base o protecció de formigó HM-20/B/40/I, de consistència tova i  grandària  m àxim a
del granulat 40 mm, abocat amb transport interior m ecànic am b es tes a i  vibratge
manual, amb acabat reglejat, inclou replanteig,

0,000Total amidament 3.14 : m3

3.15 ut Cinta senyalització color
Cinta senyalització polietilé canalitzacions de serveis, color corresponent, co l ·locada
a la rasa.

35,5902-Tub 1,00 35,59

35,590Total amidament 3.15 : ut

3.16 u Pericó regist.fàbrica maó,60x60x60cm,p/inst.serveis,+lliscat
Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de s erve is ,
amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 m m , arrebos s ada i
lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció  en vo lum  1:2:10, s obre
solera de maó calat de 10 cm  de gru ix i  reb lert la tera l  am b terra de la  m ate ixa
excavació
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Arranjament del carrer de l'Onze de Setembre, Fase II

Amidaments de pressupost

Pressupost :

Capítol 3 :

Costos Directes
ENLLUMENAT PÚBLIC

Comentari Quantitat Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

0,000Total amidament 3.16 : u

3.17 m Cable 0,6/1 kV RZ, 4x6mm2,col.en tub soterrat
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ,
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de pol io le fines  am b baixa
emissió fums, col·locat en tub soterrat

35,5902-Tub 1,00 35,59

4,5002-Columnes 3,00 1,50

40,090Total amidament 3.17 : m

3.18 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 1x2,5mm2,col.en columna
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-
K, unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat a l'interior
de la columna

24,0002-Columnes 3,00 8,00

24,000Total amidament 3.18 : m

3.19 ut Piqueta de connexió a terra
Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2000 m m  de l largària ,
clavada a terra.

3,0002-Columnes 3,00

3,000Total amidament 3.19 : ut

3.20 u Columna de fossa de 3,20 m
Columna fabricada en fossa, tipus VILLA de BENITO, 3,20 m etres  d 'a lçada, am b
imprimació antioxidants acabada en color negre mate
coronament sense platina, amb base platina i porta, segons  norm a UNE-EN 40-5,
col·locada sobre dau de formigó

3,0002-Columnes 3,00

3,000Total amidament 3.20 : u

3.21 u Llumenera tipus 1
L l u m i n à r i a  t i p u s  C L A M O D  L E D  d e  C a r a n d i n i  r e f e r è n c i a
CLM.GEN2.GC.A.V.L043.CI.LRT76.C-PROTEC.905T,
Con armadura de aluminio extrusionado 6060 T6 anodizado y tapas  de fundición
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Arranjament del carrer de l'Onze de Setembre, Fase II

Amidaments de pressupost

Pressupost :

Capítol 3 :

Costos Directes
ENLLUMENAT PÚBLIC

Comentari Quantitat Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

inyectada de alum in io, con grado de protección IP66 genera l  (grupo óptico y
compartimento e léctrico). La lum inaria  s e com pone de m ódulos  led de a l to
rendimiento y eficiencia e incorpora ópticas fabricadas en PMMA en m ódulos  de 7x1
(28LED). Driver electrónico para 230V – 240V. Cierre de vidrio lenticular tem plado de
4mm de espesor para ofrecer un grado de protección contra im pactos  IK08.
Distribución óptica asimétrica (A). Fijación vertical (V). Flujo lumínico de 4.000 lm  con
una temperatura de color de 3000 K. Clase eléctrica Clase I (CI). Driver program ado
para atenuarse un 70% de las 24:00h a las  06:00h (LRT76). Incorpora s is tem a
adicional de protección contra sobretensiones transitorias (C-PROTEC). Color de la
luminaria negro texturado RAL 9005 (905T).

3,0002-Columnes 3,00

3,000Total amidament 3.21 : u

3.22 ut Llumenera tipus 2
L l u m i n à r i a  t i p u s  C L A M O D  L E D  d e  C a r a n d i n i  r e f e r è n c i a
CLM.GEN2.GC.A.V.L033H.CI.LRT76.C-PROTEC.905T ,
Con armadura de aluminio extrusionado 6060 T6 anodizado y tapas  de fundición
inyectada de alum in io, con grado de protección IP66 genera l  (grupo óptico y
compartimento e léctrico). La lum inaria  s e com pone de m ódulos  led de a l to
rendimiento y eficiencia e incorpora ópticas fabricadas en PMMA en m ódulos  de 7x1
(28LED). Driver electrónico para 230V – 240V. Cierre de vidrio lenticular tem plado de
4mm de espesor para ofrecer un grado de protección contra im pactos  IK08.
Distribución óptica asimétrica (A). Fijación vertical (V). Flujo lumínico de 3.000 lm  con
una temperatura de color de 3000 K. Clase eléctrica Clase I (CI). Driver program ado
para atenuarse un 70% de las 24:00h a las  06:00h (LRT76). Incorpora s is tem a
adicional de protección contra sobretensiones transitorias (C-PROTEC). Color de la
luminaria negro texturado RAL 9005 (905T).

0,000Total amidament 3.22 : ut

3.23 ut Connexió  a xarxa existent
Connexió  a xarxa existent. Una vegada es tigu i  legal i tzada la  ins ta l .la icó nova
mitjançant l'ampliaicó de l'actual. Inclou treball de connexió a la  reg leta de l  punt de
llum a partir del que es prolonga la línia, tan obra civil com d'electricista.

0,000Total amidament 3.23 : ut

3.24 ut Conjunt d'actuacions necessaries per la legalització de la
Conjunt d'actuacions necessaries per la legalització de la instal.lació de l'en l lum enat
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Arranjament del carrer de l'Onze de Setembre, Fase II

Amidaments de pressupost

Pressupost :

Capítol 3 :

Costos Directes
ENLLUMENAT PÚBLIC

Comentari Quantitat Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

públic, inclou redacció de pro jecte , docum entació neces s ària  per pres entar a
l'organisme competent, inspecció de control i acta favorable, inclou to t lo  neces s ari
per contractar l'abastament elèctric per el enllumenat

0,000Total amidament 3.24 : ut
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Arranjament del carrer de l'Onze de Setembre, Fase II

Amidaments de pressupost

Pressupost :

Capítol 4 :

Costos Directes
MITJA I BAIXA TENSIÓ

Comentari Quantitat Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

4.1 u Despeses operador per adequació  xarxa
Despeses operador per adequació l ín ies  exis tents  s egons  referencia NSCCTA
0568950-RC,  segons es detalla en annexe corresponent

0,000Total amidament 4.1 : u

4.2 u Despeses per extensió de xarxa
Despeses d'execució material  per extensió de xarxa s egons  referencia NSCCTA
0568950-RC,  segons es detalla en annexe corresponent

0,030F2 1,00 0,03

0,030Total amidament 4.2 : u

4.3 ut Cata per localització de serveis
Treballs i mitjans necessaris, inclós maquinària per la realització de cata manual  per
la localització de serveis soterrats.

2,000F2 2,00

2,000Total amidament 4.3 : ut

4.4 m3 Excav.rasa,h-4m,ampl.<=2m,terreny n/clasf.,m.mec.+càrrega
Excavació de rasa de menys de 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny no
classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat

17,7952-Cables BT 1,00 35,59 0,50 1,00

18,7401,00 37,48 0,50 1,00

3,000Creuament 1,00 6,00 0,50 1,00
1,500Escomeses 3,00 1,25 0,50 0,80

41,035Total amidament 4.4 : m3

4.5 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6-1,5m,mat.toler.excav.
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i  fins  a 1,5 m , am b m ateria l
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm , uti l i tzant p icó
vibrant, amb compactació del 95 % PM

13,3462-Cables BT 1,00 35,59 0,50 0,75

14,0551,00 37,48 0,50 0,75

2,275Creuament 1,00 7,00 0,50 0,65

1,031Escomeses 3,00 1,25 0,50 0,55
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Arranjament del carrer de l'Onze de Setembre, Fase II

Amidaments de pressupost

Pressupost :

Capítol 4 :

Costos Directes
MITJA I BAIXA TENSIÓ

Comentari Quantitat Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

30,707Total amidament 4.5 : m3

4.6 m3 Transport terr.,camió transp. 12t
Transport de terres, i temps d'espera per a la càrrega, amb camió per a  trans port de
12 t, inclou esponjament, inclou esponjament.

49,236Partida 4,4 1,00 1,20 41,03
-30,710-Partida 4.5 -1,00 30,71

18,526Total amidament 4.6 : m3

4.7 m3 Disposic.monodipòsit terres
Disposició controlada a monodipòsit, de terres, inclou esponjament

18,530Partida 4.6 1,00 18,53

18,530Total amidament 4.7 : m3

4.8 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.=1,5-2m,95%PM
Repàs i piconatge de sòl de rasa de més  d '1 ,5 i  m enys  de 2 m  d 'am plària , am b
compactació del 95% PM

17,7952-Cables BT 1,00 35,59 0,50

18,7401,00 37,48 0,50

3,000Creuament 1,00 6,00 0,50

1,875Escomeses 3,00 1,25 0,50

41,410Total amidament 4.8 : m2

4.9 m3 Protecció amb sorra
Protecció de conducte amb sorra, formació llit i recubriment superior, inclós rasante ig
del fons de la rasa.

4,4492-Cables BT 1,00 35,59 0,50 0,25

4,6851,00 37,48 0,50 0,25
0,469Escomeses 3,00 1,25 0,50 0,25

9,603Total amidament 4.9 : m3

4.10 m Canalització 2tubs PVC D=160mm,dau recobr.35x60cm,form. HM-
Canalització amb dos tubs de PVC corrugat doble cara de D=160 m m  i  dau de
recobriment de 35x60 cm amb formigó HM-20/P/20/I, inclou part proporcional  d 'obra
civil necessària
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Arranjament del carrer de l'Onze de Setembre, Fase II

Amidaments de pressupost

Pressupost :

Capítol 4 :

Costos Directes
MITJA I BAIXA TENSIÓ

Comentari Quantitat Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

7,0002-Creuaments 1,00 7,00

7,000Total amidament 4.10 : m

4.11 u Loseta especial de senyalització
Subministre i col.locació de loseta especial de senyalització  per l ín ies  e lèctriques
soterrades

121,000F2 121,00

121,000Total amidament 4.11 : u

4.12 ut Caixa de distribució urbana CDU
Subministre i col.locació en línia de façana de CDU segons detalls de l'es tud i  tècn ic
per la electrificació del vial de annexe de m em òria   corres ponent, inclou arm ari
prefabricat, CGP, tubs i accesoris necessaris

3,000F2 3,00

3,000Total amidament 4.12 : ut

4.13 ut Caixa de seccionament
Ninxol prefabricat i porta metàlica per caixa de seccionament i CGP, s egons  deta l ls
de l'estudi tècnic per la electrificació del vial de annexe de m em òria   corres ponent,
inclou a CGP, tubs, canal de protecció i accesoris necessaris

1,000F2 1,00

1,000Total amidament 4.13 : ut
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Arranjament del carrer de l'Onze de Setembre, Fase II

Amidaments de pressupost

Pressupost :

Capítol 5 :

Costos Directes
TELECOMUNICACIONS

Comentari Quantitat Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

5.1 ut Cata per localització de serveis
Treballs i mitjans necessaris, inclós maquinària per la realització de cata manual  per
la localització de serveis soterrats.

0,000Total amidament 5.1 : ut

5.2 m Tall serra disc paviment
Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminos es  o form igó, fins  a una
fondària de 20 cm

0,000Total amidament 5.2 : m

5.3 m2 Demol.paviment formigó o asfàltic
Demol ició  de pavim ent de form igó o as fà l tic, de fins  a 20 cm  de gru ix am b
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

0,000Total amidament 5.3 : m2

5.4 m3 Transp.residus cent.recic./monod./aboc.esp.,rec.<=10km,camió
Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador es pecífic o  a
centre de recoll ida i  trans ferència, am b cam ió de 12 t, carregat am b m i tjans
mecànics, inclou esponjament.

0,000Total amidament 5.4 : m3

5.5 m3 Disposic.monodipòsit sense bàscula res.inerts
Disposició controlada a monodipòs i t s ens e bàs cula, de res idus  inerts , inclou
esponjament.

0,000Total amidament 5.5 : m3

5.6 m3 Excav.rasa,h-4m,ampl.<=2m,terreny n/clasf.,m.mec.+càrrega
Excavació de rasa de menys de 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny no
classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat
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Capítol 5 :

Costos Directes
TELECOMUNICACIONS

Comentari Quantitat Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

12,8092-4 c 63  + tt 1,00 35,58 0,45 0,80

3,6862-2 c 63 1,00 11,70 0,45 0,70
0,9452-Escomesa industria 1,00 3,00 0,45 0,70

1,0502-Escomeses habitatges 2,00 2,50 0,30 0,70

2,6252-Escomeses habitatges 1,00 12,50 0,30 0,70

21,115Total amidament 5.6 : m3

5.7 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6-1,5m,mat.toler.excav.
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i  fins  a 1,5 m , am b m ateria l
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm , uti l i tzant p icó
vibrant, amb compactació del 95 % PM

7,2052-4 c 63  + tt 1,00 35,58 0,45 0,45

1,8432-2 c 63 1,00 11,70 0,45 0,35

0,4732-Escomesa industria 1,00 3,00 0,45 0,35

0,5252-Escomeses habitatges 2,00 2,50 0,30 0,35

1,3132-Escomeses habitatges 1,00 12,50 0,30 0,35

11,359Total amidament 5.7 : m3

5.8 m3 Transport terr.,camió transp. 12t
Transport de terres, i temps d'espera per a la càrrega, amb camió per a  trans port de
12 t, inclou esponjament, inclou esponjament.

25,344Partida 5,6 1,00 1,20 21,12

-11,360- Partida 5.7 -1,00 11,36

13,984Total amidament 5.8 : m3

5.9 m3 Disposic.monodipòsit terres
Disposició controlada a monodipòsit, de terres, inclou esponjament

13,980Partida 5,8 1,00 13,98

13,980Total amidament 5.9 : m3

5.10 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.=1,5-2m,95%PM
Repàs i piconatge de sòl de rasa de més  d '1 ,5 i  m enys  de 2 m  d 'am plària , am b
compactació del 95% PM

16,0112-4 c 63  + tt 1,00 35,58 0,45

5,2652-2 c 63 1,00 11,70 0,45

1,3502-Escomesa industria 1,00 3,00 0,45

1,5002-Escomeses habitatges 2,00 2,50 0,30

3,7502-Escomeses habitatges 1,00 12,50 0,30
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Costos Directes
TELECOMUNICACIONS

Comentari Quantitat Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

27,876Total amidament 5.10 : m2

5.11 m Canalització 4 tubs PVC rig 63 mm telef.rec. HM-20/P/20/I
Prisma de canalització per a instal·lacions de telefonia format per 4 tubs de d iàm etre
63 mm i de gruix 1,2 mm de PVC rígid i dau de recobriment  de formigó HM-20/P/20/I

35,5802-4 c 63  + tt 1,00 35,58

35,580Total amidament 5.11 : m

5.12 m Tritub 3x40x3 PEAD
Tritub de polietilè d'alta densitat (PEAD / HDPE), verd, de 3x40 m m  de d iàm etre i  3
mm de gruix, format per tres tubs iguals, units entre si per m i tjà  d 'una m em brana i
disposats paral·lelament en un mateix p la , s ubm in is tra t en rotl los  de 500 m  de
longitud, preparat i col.locat per protegir amb prisma de formigó

35,5802-4 c 63  + tt 1,00 35,58

35,580Total amidament 5.12 : m

5.13 m Canalització 2 tubs PVC rig 63 mm telef.rec.HM-20/P/20/I
Prisma de canalització per a instal·lacions de telefonia format per 2 tubs de d iàm etre
63 mm i de gruix 1,2 mm de PVC rígid i dau de recobriment de  formigó HM-20/P/20/I

19,5402-2 c 63 1,00 19,54

19,540Total amidament 5.13 : m

5.14 m Canalització tub PVC D=40mm, recobr. HM-20/P/20/I
Canalització amb tub de PVC corrugat de D=40 mm i dau de recobriment de  form igó
HM-20/P/20/I

5,0002-Escomeses habitatges 2,00 2,50

12,5002-Escomeses habitatges 1,00 12,50

17,500Total amidament 5.14 : m

5.15 u Pericó regist.form.pref.a/tapa,tp.DF-III,p/inst.telefon.,s/solera
Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus DF-III, per a instal·lacions  de
telefonia, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm  de gru ix i  reb lert
lateral amb terra de la mateixa excavació

1,000F2 1,00
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Capítol 5 :

Costos Directes
TELECOMUNICACIONS

Comentari Quantitat Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

1,000Total amidament 5.15 : u

5.16 u Pericó regist.form.pref.a/tapa,tp.MF-II,p/inst.telefon.,s/solera
Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus MF-II, per a instal ·lacions  de
telefonia, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm  de gru ix i  reb lert
lateral amb terra de la mateixa excavació

2,000F2 2,00

2,000Total amidament 5.16 : u

5.17 u Formació de pedestal per futura col.locació d'armari
Formació de pedestal de 700x350x730 mm amb formigó HM-20/P/20/I per rebre e ls  6
tubs del pericó D o H amb peana exterior de 15 cm i plantilla d'angulars per subjecció
de l'armari

0,000Total amidament 5.17 : u
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Capítol 6 :

Costos Directes
GAS

Comentari Quantitat Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

6.1 ut Cata per localització de serveis
Treballs i mitjans necessaris, inclós maquinària per la realització de cata manual  per
la localització de serveis soterrats.

0,000Total amidament 6.1 : ut

6.2 m Tall serra disc paviment
Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminos es  o form igó, fins  a una
fondària de 20 cm

0,000Total amidament 6.2 : m

6.3 m2 Demol.paviment formigó o asfàltic
Demol ició  de pavim ent de form igó o as fà l tic, de fins  a 20 cm  de gru ix am b
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

0,000Total amidament 6.3 : m2

6.4 m3 Transp.residus cent.recic./monod./aboc.esp.,rec.<=10km,camió
Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador es pecífic o  a
centre de recoll ida i  trans ferència, am b cam ió de 12 t, carregat am b m i tjans
mecànics, inclou esponjament.

0,000Total amidament 6.4 : m3

6.5 m3 Disposic.monodipòsit sense bàscula res.inerts
Disposició controlada a monodipòs i t s ens e bàs cula, de res idus  inerts , inclou
esponjament.

0,000Total amidament 6.5 : m3

6.6 m3 Excav.rasa,h-4m,ampl.<=2m,terreny n/clasf.,m.mec.+càrrega
Excavació de rasa de menys de 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny no
classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat
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Costos Directes
GAS

Comentari Quantitat Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

12,346F2 1,00 68,59 0,30 0,60

12,346Total amidament 6.6 : m3

6.7 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6-1,5m,mat.toler.excav.
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i  fins  a 1,5 m , am b m ateria l
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm , uti l i tzant p icó
vibrant, amb compactació del 95 % PM

7,202F2 1,00 68,59 0,30 0,35

7,202Total amidament 6.7 : m3

6.8 m3 Transport terr.,camió transp. 12t
Transport de terres, i temps d'espera per a la càrrega, amb camió per a  trans port de
12 t, inclou esponjament, inclou esponjament.

14,820Partida 6,6 1,00 1,20 12,35

-7,200- Partida 6.7 -1,00 7,20

7,620Total amidament 6.8 : m3

6.9 m3 Disposic.monodipòsit terres
Disposició controlada a monodipòsit, de terres, inclou esponjament

7,620Partida 6,8 1,00 7,62

7,620Total amidament 6.9 : m3

6.10 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.=1,5-2m,95%PM
Repàs i piconatge de sòl de rasa de més  d '1 ,5 i  m enys  de 2 m  d 'am plària , am b
compactació del 95% PM

20,577F2 1,00 68,59 0,30

20,577Total amidament 6.10 : m2

6.11 m3 Protecció amb sorra
Protecció de conducte amb sorra, formació llit i recubriment superior, inclós rasante ig
del fons de la rasa.

5,144F2 1,00 68,59 0,30 0,25

5,144Total amidament 6.11 : m3
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Capítol 7 :

Costos Directes
PAVIMENTS

Comentari Quantitat Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

7.1 m Tall serra disc paviment
Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminos es  o form igó, fins  a una
fondària de 20 cm

0,000Total amidament 7.1 : m

7.2 m2 Demol.paviment formigó o asfàltic
Demol ició  de pavim ent de form igó o as fà l tic, de fins  a 20 cm  de gru ix am b
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

0,000Total amidament 7.2 : m2

7.3 m2 Demol.paviment
Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm  de gru ix i
fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb marte l l  trencador i  càrrega s obre
camió

0,000Total amidament 7.3 : m2

7.4 m Demolic.vorada sob/form.,compres.+càrrega man/mec.
Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i  càrrega m anual  i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

0,000Total amidament 7.4 : m

7.5 m3 Transp.residus cent.recic./monod./aboc.esp.,rec.<=10km,camió
Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador es pecífic o  a
centre de recoll ida i  trans ferència, am b cam ió de 12 t, carregat am b m i tjans
mecànics, inclou esponjament.

0,000Total amidament 7.5 : m3

7.6 m3 Disposic.monodipòsit sense bàscula res.inerts
Disposició controlada a monodipòs i t s ens e bàs cula, de res idus  inerts , inclou
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Capítol 7 :

Costos Directes
PAVIMENTS

Comentari Quantitat Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

esponjament.

0,000Total amidament 7.6 : m3

7.7 m3 Excav.p/caixa pav.,terreny tràns.(SPT >50),pala
Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala
carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

35,6002- Neteja 1,00 35,60 10,00 0,10

102,1722-Caixa 1,00 35,60 8,20 0,35

137,772Total amidament 7.7 : m3

7.8 m3 Terraplenada/picon.caixa pav.mat.toler.excav.g<=25cm,95%PM
Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable de la  pròpia
excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM

39,160F2 1,00 35,60 2,00 0,55

39,160Total amidament 7.8 : m3

7.9 m3 Transport terr.,camió transp. 12t
Transport de terres, i temps d'espera per a la càrrega, amb camió per a  trans port de
12 t, inclou esponjament, inclou esponjament.

165,324Partida 7,7 1,20 137,77

-39,160- Partida 7.8 -1,00 39,16

126,164Total amidament 7.9 : m3

7.10 m3 Disposic.monodipòsit terres
Disposició controlada a monodipòsit, de terres, inclou esponjament

126,160Partida 7,9 1,00 126,16

126,160Total amidament 7.10 : m3

7.11 m2 Repàs+picon.caixa paviment,95%PM
Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

291,920F2 1,00 35,60 8,20
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Capítol 7 :

Costos Directes
PAVIMENTS

Comentari Quantitat Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

291,920Total amidament 7.11 : m2

7.12 m3 Base tot-u art.,estesa+picon.98%PM
Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

58,384F2 1,00 35,60 8,20 0,20

58,384Total amidament 7.12 : m3

7.13 m Vorada recta form., MC, A2 (20x10cm), B, H, T(R-
Vorada recta de peces de form igó, m onocapa, am b s ecció norm al i tzada per a
vianants A2 de 20x10 cm, de classe clim àtica B, clas s e res is tent a  l 'abras ió  H i
classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col ·locada s obre bas e
de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a
20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

71,200F2 1,00 71,20

71,200Total amidament 7.13 : m

7.14 m3 Base o protecció de formigó HM-20/B/40/I
Base o protecció de formigó HM-20/B/40/I, de consistència tova i  grandària  m àxim a
del granulat 40 mm, abocat amb transport interior m ecànic am b es tes a i  vibratge
manual, amb acabat reglejat, inclou replanteig,

7,117F2 1,00 71,17 1,00 0,10

7,117Total amidament 7.14 : m3

7.15 m2 Paviment amb peces de panot
Paviment amb peces de panot tipus THORO, segons fitxa color a escollir, de 20x20x7,
sempre amb peces senceres a excepció entrega a façanes  i  junts  de canvis  de
direcció, sobre guix de 5 cm de morter, preparació adherència amb llis cat de cim ent
cola per la cara inferior, a truc de maceta de goma fins a 1 cm d'as iento. Inclou part
proporcional d'unió amb voreres carrers existents.

71,170F2 1,00 71,17 1,00

71,170Total amidament 7.15 : m2

7.16 m3 Paviment form.HM-
Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària  m àxim a del
granulat 20 mm, escampat des de cam ió, es tes a i  vibratge m ecànic, rem ol inat
mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris
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Costos Directes
PAVIMENTS

Comentari Quantitat Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

24,470F2 1,00 188,23 1,00 0,13

24,470Total amidament 7.16 : m3

7.17 m Junt pavim.form.perfil buit PVC,h=8cm,col.mateix form.
Formació de junt en paviment de formigó, amb perfil buit de PVC de 8 cm  d 'a lçària ,
col·locat amb el mateix formigó

35,560F2 1,00 35,56

35,560Total amidament 7.17 : m

7.18 m Tall junt pavim.form. ampl.=6-8mm,h>= 4cm
Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció  de
6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 4 cm

41,300F2 7,00 5,90

41,300Total amidament 7.18 : m

7.19 m2 Acabat+allisada talús,m.mec.
Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics

30,260F2 1,00 35,60 0,85

30,260Total amidament 7.19 : m2

7.20 m Esglaó formigó pref.,1
Esglaó de formigó prefabricat d'1 peça de secció escairada de 34x18 cm, amb bis e l l  i
acabat llis, de color gris, col·locat amb morter M 7,5

0,000Total amidament 7.20 : m
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Costos Directes
VARIS

Comentari Quantitat Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

8.1 ut Control de Qualitat
Despeses de control de qualitat a justificar.

0,100F2 0,10

0,100Total amidament 8.1 : ut

8.2 ut Plànols
Despeses per redacció plànols definitiu (as build) i justificació canvis (preu tancat)

0,100F2 0,10

0,100Total amidament 8.2 : ut

8.3 ut Despeses de seguretat i salut
Cost del conjunt de materials i treballs per la seguretat i salut de l'obra, preu tancat

0,100F2 0,10

0,100Total amidament 8.3 : ut
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Arranjament del carrer de l'Onze de Setembre, Fase III
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Pressupost :

Capítol 1 :

Costos Directes
SANEJAMENT

Comentari Quantitat Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

1.1 ut Cata per localització de serveis
Treballs i mitjans necessaris, inclós maquinària per la realització de cata manual  per
la localització de serveis soterrats.

5,0003-Escomses existents 5,00

5,000Total amidament 1.1 : ut

1.2 m Tall serra disc paviment
Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminos es  o form igó, fins  a una
fondària de 20 cm

90,0003-Zona actualment pav imentada 2,00 45,00

90,000Total amidament 1.2 : m

1.3 m3 Excav.rasa,h-4m,ampl.<=2m,terreny n/clasf.,m.mec.+càrrega
Excavació de rasa de menys de 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny no
classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat

46,1783-R1-R2 1,00 43,40 0,70 1,52

48,7093-R2-R3 1,00 42,69 0,70 1,63

47,6053-R3-R4 1,00 41,98 0,70 1,62

2,4611,00 2,17 0,70 1,62
42,1413-R4-R5 1,00 38,84 0,70 1,55

14,0251,00 8,49 0,70 2,36

120,0003-Escomeses residuals 32,00 5,00 0,50 1,50

33,6003-Pous residuals 4,00 2,00 2,00 2,10

49,7473-P1-P2 1,00 40,61 0,70 1,75

52,8103-P2-P3 1,00 40,78 0,70 1,85

54,3643-P3-P4 1,00 41,98 0,70 1,85

54,3693-P4-P5 1,00 43,15 0,70 1,80
12,2213-P5-P6 1,00 6,28 0,70 2,78

10,9173-P4-interceptor 1,00 8,43 0,70 1,85

5,6933-Escomeses embornals 11,00 0,50 0,50 2,07

37,9203-Pous pluv ials 4,00 2,00 2,00 2,37

7,7003-Embornals 11,00 1,00 1,00 0,70

11,8803-Interceptors 1,00 6,00 1,80 1,10

652,340Total amidament 1.3 : m3

1.4 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6-1,5m,mat.toler.excav.
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i  fins  a 1,5 m , am b m ateria l
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm , uti l i tzant p icó
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Capítol 1 :

Costos Directes
SANEJAMENT

Comentari Quantitat Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

vibrant, amb compactació del 95 % PM

30,9883-R1-R2 1,00 43,40 0,70 1,02

33,7683-R2-R3 1,00 42,69 0,70 1,13

32,9123-R3-R4 1,00 41,98 0,70 1,12
1,7011,00 2,17 0,70 1,12

28,5473-R4-R5 1,00 38,84 0,70 1,05

11,0541,00 8,49 0,70 1,86

92,0003-Escomeses residuals 32,00 5,00 0,50 1,15

25,2003-Pous residuals 4,00 3,00 1,00 2,10

35,5343-P1-P2 1,00 40,61 0,70 1,25

38,5373-P2-P3 1,00 40,78 0,70 1,35

39,6713-P3-P4 1,00 41,98 0,70 1,35
39,2673-P4-P5 1,00 43,15 0,70 1,30

9,0813-P5-P6 1,00 5,69 0,70 2,28

7,9663-P4-interceptor 1,00 8,43 0,70 1,35

4,7303-Escomeses embornals 11,00 0,50 0,50 1,72

28,4403-Pous pluv ials 4,00 3,00 1,00 2,37

2,6953-Embornals 11,00 0,35 1,00 0,70

6,6003-Interceptors 1,00 6,00 1,00 1,10

468,691Total amidament 1.4 : m3

1.5 m3 Transport terr.,camió transp. 12t
Transport de terres, i temps d'espera per a la càrrega, amb camió per a  trans port de
12 t, inclou esponjament, inclou esponjament.

780,264Partida 1,3 1,00 1,20 650,22

-561,504- Partida 1.4 -1,00 1,20 467,92

218,760Total amidament 1.5 : m3

1.6 m3 Disposic.monodipòsit terres
Disposició controlada a monodipòsit, de terres, inclou esponjament

218,760Partida 1,5 1,00 218,76

218,760Total amidament 1.6 : m3

1.7 m2 Demol.paviment formigó o asfàltic
Demol ició  de pavim ent de form igó o as fà l tic, de fins  a 20 cm  de gru ix am b
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

31,5003-Existent 1,00 45,00 0,70
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Amidaments de pressupost
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Capítol 1 :

Costos Directes
SANEJAMENT

Comentari Quantitat Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

31,500Total amidament 1.7 : m2

1.8 m Demol.claveguera formigó
Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60 cm , de form igó
vibropremsat amb solera de 15 cm de form igó, am b m i tjans  m ecànics  i  càrrega
sobre camió, realitzada en situació de prestació provisional del s erve i  m entre es  va
reposant el tram amb els tubs nous.

156,8103-Existent 1,00 156,81

156,810Total amidament 1.8 : m

1.9 ut Demol.pou 100x100cm
Demolició de pou de 100x100 cm , de parets  de 30 cm  de m aó, am b m i tjans
mecànics i càrrega sobre camiór, realitzada en situació de prestació  provis ional  de l
servei mentre es va reposant el tram amb els pous nous.

5,0003-Existents 5,00

5,000Total amidament 1.9 : ut

1.10 ut Demol.escomesa,solera
Demolició d'escomesa de clavegueram  am b s olera de 15 cm  de form igó am b
compressor i càrrega mecànica sobre camió

7,0003-Prev isio a justif icar 7,00

7,000Total amidament 1.10 : ut

1.11 m3 Transp.residus cent.recic./monod./aboc.esp.,rec.<=10km,camió
Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador es pecífic o  a
centre de recoll ida i  trans ferència, am b cam ió de 12 t, carregat am b m i tjans
mecànics, inclou esponjament.

4,1583-Pav iment 1,20 45,00 0,70 0,11

30,1083-Clav eguera 1,20 156,81 0,40 0,40

3,6003-Pous 1,20 5,00 0,60

0,3363-Escomeses a justif icar 1,20 7,00 0,20 0,20

38,202Total amidament 1.11 : m3

1.12 m3 Disposic.monodipòsit sense bàscula res.inerts
Disposició controlada a monodipòs i t s ens e bàs cula, de res idus  inerts , inclou
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Capítol 1 :

Costos Directes
SANEJAMENT

Comentari Quantitat Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

esponjament.

4,1583-Pav iment 1,20 45,00 0,70 0,11

30,1083-Clav eguera 1,20 156,81 0,40 0,40

3,6003-Pous 1,20 5,00 0,60
0,3363-Escomeses a justif icar 1,20 7,00 0,20 0,20

38,202Total amidament 1.12 : m3

1.13 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.=1,5-2m,95%PM
Repàs i piconatge de sòl de rasa de més  d '1 ,5 i  m enys  de 2 m  d 'am plària , am b
compactació del 95% PM

30,3803-R1-R2 1,00 43,40 0,70

29,8833-R2-R3 1,00 42,69 0,70

29,3863-R3-R4 1,00 41,98 0,70

1,5191,00 2,17 0,70

27,1883-R4-R5 1,00 38,84 0,70

5,5301,00 7,90 0,70

80,0003-Escomeses residuals 32,00 5,00 0,50
16,0003-Pous residuals 4,00 2,00 2,00

28,4763-P1-P2 1,00 40,68 0,70

28,5463-P2-P3 1,00 40,78 0,70

29,3863-P3-P4 1,00 41,98 0,70

30,2053-P4-P5 1,00 43,15 0,70

3,9831,00 5,69 0,70

5,9013-P4-interceptor 1,00 8,43 0,70
2,7503-Escomeses embornals 11,00 0,50 0,50

16,0003-Pous pluv ials 4,00 2,00 2,00

11,0003-Embornals 11,00 1,00 1,00

10,8003-Interceptors 1,00 6,00 1,80

386,933Total amidament 1.13 : m2

1.14 m Tub PP corrugat PLOMYSAN SN8 315 mm negre
Tub de PP COARR tipus PLOMYSAN junta SN8 315 mm, i col.locat al fons  de la  ras a
a la rasant, inclou la sorra de base i la de protecció.

43,4003-R1-R2 1,00 43,40

42,6903-R2-R3 1,00 42,69

41,9803-R3-R4 1,00 41,98

2,1701,00 2,17
38,8403-R4-R5 1,00 38,84

7,9001,00 7,90

40,6103-P1-P2 1,00 40,61
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Arranjament del carrer de l'Onze de Setembre, Fase III

Amidaments de pressupost

Pressupost :

Capítol 1 :

Costos Directes
SANEJAMENT

Comentari Quantitat Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

40,7803-P2-P3 1,00 40,78

41,9803-P3-P4 1,00 41,98
5,6901,00 5,69

43,1503-P4-P5 1,00 43,15

8,4303-P4-interceptor 1,00 8,43

357,620Total amidament 1.14 : m

1.15 ut Connexió a la xarxa existent de clavegueram
Treballs i materials necessaris per a la connexió de la xarxa nova a la existent.

2,000F3 2,00

2,000Total amidament 1.15 : ut

1.16 ut Connexió a xarxa en alta
Treballs i materials necessaris per a la connexió a l'arqueta de l'antiga depuradora de
on surt el col.lector cap a la nova

0,000Total amidament 1.16 : ut

1.17 ut Solera mitja canya HM-20/P/20/I,g<15cm,1,2x1,2m,p/tub D=60cm
Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i  de p lanta
1,2x1,2 m per a tub de diàmetre 60 cm, nova o en pou existent

4,0003-Residuals 4,00

4,0003-Pluv ials 4,00

8,000Total amidament 1.17 : ut

1.18 m Paret pou circ.D=80cm,g=15cm,maó calat,arrebos.+llisc.int
Paret per a pou circular de D=80 cm, de gruix 15 cm  de m aó ca lat, arrebos s ada i
lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l ,
nova o en arranjament de pou existent

7,6003-Residuals 4,00 1,90

8,6803-Pluv ials 4,00 2,17

16,280Total amidament 1.18 : m

1.19 ut Bastiment ,fos.dúctil,p/pou reg.+tapa abat.pas D=
Bastiment de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 700 m m  de
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Arranjament del carrer de l'Onze de Setembre, Fase III

Amidaments de pressupost

Pressupost :

Capítol 1 :

Costos Directes
SANEJAMENT

Comentari Quantitat Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

diàmetre i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

4,0003-Residuals 4,00

4,0003-Pluv ials 4,00

8,000Total amidament 1.19 : ut

1.20 ut Formació pou sifònic
Formació de pou sifònic provisional consistent en la connexió del pou final de la xarxa
de pluvials, amb més fondària per tal de sortir 1 metre per damunt de la  s o lera am b
tub de 315 mm PP D 315, colze i tub fins al pou proper de la xarxa de residuals.

0,000Total amidament 1.20 : ut

1.21 m Escomesa Tub PP D 160 Junta SN8 negre
Escomesa amb tub de PP COARR PLOMYSAN SN8 160 MM negre, inclou connexió,
formigó de base i de protecció

160,0003-Escomeses residuals 32,00 5,00

160,000Total amidament 1.21 : m

1.22 m Escomesa Tub PP D 200 Junta SN8 negre
Escomesa amb tub de PP COARR PLOMYSAN SN8 200 MM negre, inclou connexió,
formigó de base i de protecció

16,5003-Escomeses embornals 11,00 1,50

16,500Total amidament 1.22 : m

1.23 ut Peces complementàries escomesa residuals
Subministre i col·locació de peces complem entàries  per s anejam ent m ontades
sobre canonada de PVC de 315, mitjançant reducció (un ió am b vel la), p inça (un ió
amb general) i colzes en escomses de residuals

32,0003-Escomeses residuals 32,00

32,000Total amidament 1.23 : ut

1.24 u Caixa p/embor.70x30x85cm,paret 14cm maó
Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gru ix de m aó ca lat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10 s obre s o lera de 10 cm  de
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Arranjament del carrer de l'Onze de Setembre, Fase III

Amidaments de pressupost

Pressupost :

Capítol 1 :

Costos Directes
SANEJAMENT

Comentari Quantitat Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

formigó HM-20/P/20/I

11,0003-Escomeses embornals 11,00

11,000Total amidament 1.24 : u

1.25 u Bastiment+reixa practic.,p/embor.,fosa
Bastiment i reixa practicable per a  em bornal , de fos a gris a de 800x364x50 m m
exteriors i 52 kg de pes, col·locat amb morter

11,0003-Escomeses embornals 11,00

11,000Total amidament 1.25 : u

1.26 ut Peces complementàries escomesa pluvials
Subministre i col·locació de peces complementàries  m untades  s obe canonades
PVC 400 i 160, mitjançant pinça (un ió am b genera l ) i  co lzes  en es com es es  de
pluvials

11,0003-Escomeses embornals 11,00

11,000Total amidament 1.26 : ut

1.27 m Caixa p/interc.84x50cm,parets 14cm maó
Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 14 cm  de gru ix de m aó ca lat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10, s obre s o lera de 10 cm  de
formigó HM-20/P/20/I

6,000F3 1,00 6,00

6,000Total amidament 1.27 : m

1.28 m Bastiment llum=50cm p/interc.,S235JR
Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer S235JR de 80x80x8 m m
i traves de passamà de 60 mm cada m, col·locat amb morter mixt 1:2:10

6,000F3 1,00 6,00

6,000Total amidament 1.28 : m

1.29 u Reixa practic.,p/interc.,fosa
Reixa practicable, per a interceptor de fosa grisa, de 982x490x76 mm i 145 kg de pes
i col·locada ancorada al formigó
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Arranjament del carrer de l'Onze de Setembre, Fase III

Amidaments de pressupost

Pressupost :

Capítol 1 :

Costos Directes
SANEJAMENT

Comentari Quantitat Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

6,000F3 1,00 6,00

6,000Total amidament 1.29 : u

1.30 ut Prova funcionament xarxa sanejament
Prova de funcionament d'una xarxa de sanejament, segons  Plec de Pres cripcions
Tècniques Generals de Canonades de Sanejament de Poblacions

2,000F3 2,00

2,000Total amidament 1.30 : ut
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Arranjament del carrer de l'Onze de Setembre, Fase III

Amidaments de pressupost

Pressupost :

Capítol 2 :

Costos Directes
AIGUA POTABLE

Comentari Quantitat Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

2.1 ut Cata per localització de serveis
Treballs i mitjans necessaris, inclós maquinària per la realització de cata manual  per
la localització de serveis soterrats.

4,0003--Xarxa existent 4,00
5,0003- Escomeses existents 5,00

9,000Total amidament 2.1 : ut

2.2 m Tall serra disc paviment
Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminos es  o form igó, fins  a una
fondària de 20 cm

20,0003-Prev isió 20,00 1,00

20,000Total amidament 2.2 : m

2.3 m Xarxa Ø50 provisional
Subministre i muntatge en façana de tub de polietilè d iàm etre 50 m m  com  a xarxa
provisional per executar les obres.

53,000Fase 3 1,00 53,00

72,0001,00 72,00

31,0001,00 31,00

156,000Total amidament 2.3 : m

2.4 ut Connexió provisional a xarxa d'aigua
Connexió a la general per connectar el provisional d'obres  d 'a igua potable, m untat
sobre canoncada de fibrocim ent de d iàm etre 90 m m  (inclou e l  s ubm in is tre  i
muntatge del material

1,000Fase 3 1,00

1,000Total amidament 2.4 : ut

2.5 ut Escomesa provisional
Escomensa provis ional  m ontada s obre tub de pol ie ti lè  d iam etre 50 m m  del
provisional d'obres

5,000Fase 3 5,00

5,000Total amidament 2.5 : ut
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Arranjament del carrer de l'Onze de Setembre, Fase III

Amidaments de pressupost

Pressupost :

Capítol 2 :

Costos Directes
AIGUA POTABLE

Comentari Quantitat Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

2.6 m2 Demol.paviment formigó o asfàltic
Demol ició  de pavim ent de form igó o as fà l tic, de fins  a 20 cm  de gru ix am b
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

5,000Fase 3 5,00 1,00 1,00

5,000Total amidament 2.6 : m2

2.7 m3 Transp.residus cent.recic./monod./aboc.esp.,rec.<=10km,camió
Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador es pecífic o  a
centre de recoll ida i  trans ferència, am b cam ió de 12 t, carregat am b m i tjans
mecànics, inclou esponjament.

1,200Fase 3 6,00 1,00 1,00 0,20

1,200Total amidament 2.7 : m3

2.8 m3 Disposic.monodipòsit sense bàscula res.inerts
Disposició controlada a monodipòs i t s ens e bàs cula, de res idus  inerts , inclou
esponjament.

1,200Fase 3 1,00 1,20

1,200Total amidament 2.8 : m3

2.9 m3 Excav.rasa,h-4m,ampl.<=2m,terreny n/clasf.,m.mec.+càrrega
Excavació de rasa de menys de 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny no
classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat

38,7843-Canonada principal 1,00 96,96 0,40 1,00

22,2481,00 55,62 0,40 1,00

74,2801,00 185,70 0,40 1,00

4,8241,00 12,06 0,40 1,00

19,0003-Escomeses 19,00 1,00 1,00 1,00

159,136Total amidament 2.9 : m3

2.10 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6-1,5m,mat.toler.excav.
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i  fins  a 1,5 m , am b m ateria l
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm , uti l i tzant p icó
vibrant, amb compactació del 95 % PM

27,1493-Canonada principal 1,00 96,96 0,40 0,70

15,5741,00 55,62 0,40 0,70

51,9961,00 185,70 0,40 0,70

3,3771,00 12,06 0,40 0,70
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Arranjament del carrer de l'Onze de Setembre, Fase III

Amidaments de pressupost

Pressupost :

Capítol 2 :

Costos Directes
AIGUA POTABLE

Comentari Quantitat Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

13,3003-Escomeses 19,00 1,00 1,00 0,70

111,396Total amidament 2.10 : m3

2.11 m3 Transport terr.,camió transp. 12t
Transport de terres, i temps d'espera per a la càrrega, amb camió per a  trans port de
12 t, inclou esponjament, inclou esponjament.

190,968Partda 2,9 1,00 1,20 159,14

-111,400- Partida 2.10 -1,00 111,40

79,568Total amidament 2.11 : m3

2.12 m3 Disposic.monodipòsit terres
Disposició controlada a monodipòsit, de terres, inclou esponjament

79,570Partida 2,11 1,00 79,57

79,570Total amidament 2.12 : m3

2.13 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.=1,5-2m,95%PM
Repàs i piconatge de sòl de rasa de més  d '1 ,5 i  m enys  de 2 m  d 'am plària , am b
compactació del 95% PM

38,7843-Canonada principal 1,00 96,96 0,40

22,2481,00 55,62 0,40

74,2801,00 185,70 0,40

4,8241,00 12,06 0,40

19,0003-Escomeses 19,00 1,00 1,00

159,136Total amidament 2.13 : m2

2.14 m3 Protecció amb sorra
Protecció de conducte amb sorra, formació llit i recubriment superior, inclós rasante ig
del fons de la rasa.

11,6353-Canonada principal 1,00 96,96 0,40 0,30

6,6741,00 55,62 0,40 0,30

22,2841,00 185,70 0,40 0,30

1,4471,00 12,06 0,40 0,30

5,7003-Escomeses 19,00 1,00 1,00 0,30

47,740Total amidament 2.14 : m3
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Arranjament del carrer de l'Onze de Setembre, Fase III

Amidaments de pressupost

Pressupost :

Capítol 2 :

Costos Directes
AIGUA POTABLE

Comentari Quantitat Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

2.15 m Tub PE 100,DN=110mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN 12201-
Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mi tjà ,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

96,9603-Canonada principal 1,00 96,96

55,6201,00 55,62
185,7001,00 185,70

12,0601,00 12,06

350,340Total amidament 2.15 : m

2.16 ut Escomesa 32
Renovació o nova instal·lació d'escomesa amb tub de polietilè de dens i ta t ba ixa, de
25 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 ATM de pres s ió nom inal , connectat a
pressió, amb grau de d i ficu l ta t m i tjà  i  per a  co l .locar s oterrat, am b acces oris
necessaris (inclou vàlvula antiretorn).

29,000F3 29,00

29,000Total amidament 2.16 : ut

2.17 ut Armari per comptador
Subministre i instal.lació de peça prefabricada de formigó i construcció  de peana de
suport,  per la instal.lació del comptador d'aigua, inclou preinstal.lació, claus  de pas  i
retenció i  portilla amb suministre de tapa i  m arc, inclou trebal ls  de co l ·locació i
materials necessaris

29,000F3 29,00

29,000Total amidament 2.17 : ut

2.18 ut Cinta senyalització color
Cinta senyalització polietilé canalitzacions de serveis, color corresponent, co l ·locada
a la rasa.

96,9603-Canonada principal 1,00 96,96

55,6201,00 55,62

185,7001,00 185,70

12,0601,00 12,06

350,340Total amidament 2.18 : ut

2.19 ut Boca de reg 45 mm, racord BCN, revestida epoxy
Boca de reg DN40 45 mm Racor Barcelona amb arqueta, revestida d'epoxy.
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Arranjament del carrer de l'Onze de Setembre, Fase III

Amidaments de pressupost

Pressupost :

Capítol 2 :

Costos Directes
AIGUA POTABLE

Comentari Quantitat Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

3,000F3 3,00

3,000Total amidament 2.19 : ut

2.20 u Vàlvula comporta+brides,cos curt,DN=100mm,PN=16bar,EN-GJS-
Vàlvula de comporta manual  am b brides , de cos  curt, de 100 m m  de d iàm etre
nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fos a
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestim ent de res ina epoxi  (250 m icres ),
comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en trampillo

4,000F3 4,00

4,000Total amidament 2.20 : u

2.21 u Vàlvula comporta+brides,cos curt,DN=65mm,PN=16bar,EN-GJS-
Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 65 mm de diàmetre nominal ,
de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fos a nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), com porta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), am b
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

5,000F3 5,00

5,000Total amidament 2.21 : u

2.22 ut Instal.lació de purga
Instal.lació de purga del tram o xarxa per buidar les  canonades  en cas  de nete ja ,
manteniment o avaria, mitjançant collari, vàlvula de comporta, i canonada de des guas
connectada amb vàlvula antirretorn

1,000F3 1,00

1,000Total amidament 2.22 : ut

2.23 u Instal.lació de ventosa DN 50 mm PN 16 bars
Ventosa embridada de diàmetre nominal 50 m m , de 16 bar de pres s ió de prova,
muntada en pericó de canalització soterrada

1,000F3 1,00

1,000Total amidament 2.23 : u

2.24 ut Hidrant soterrat homologat 80 (H2) compacte
Hidrant soterrat homologat 80 (1+2 boques) amb arqueta, s egons  reg lam entació
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Capítol 2 :

Costos Directes
AIGUA POTABLE

Comentari Quantitat Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

Generalitat.

1,000F3 1,00

1,000Total amidament 2.24 : ut

2.25 ut Connexió a la xarxa existent d'aigua
Treballs i materials necessaris per la connexió de la xarxa nova a la existent.

3,000F3 3,00

3,000Total amidament 2.25 : ut

2.26 ut Connexió a escomesa existent
Treballs de connexio i vàlvules necessàries en escomesa existent

5,000F3 5,00

5,000Total amidament 2.26 : ut

2.27 ut Prova pressió+estanquitat tram xarxa abastament
Prova de pressió i estanquitat d'un tram de xarxa d 'abas tam ent, s egons  la  norm a
UNE-EN 805

1,000F3 1,00

1,000Total amidament 2.27 : ut

2.28 u Neteja i desinfecció xarxa nova
Neteja i desinfecció xarxa d'aigua nova segons la reglamentació sanitària

1,000F3 1,00

1,000Total amidament 2.28 : u
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Arranjament del carrer de l'Onze de Setembre, Fase III

Amidaments de pressupost

Pressupost :

Capítol 3 :

Costos Directes
ENLLUMENAT PÚBLIC

Comentari Quantitat Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

3.1 ut Cata per localització de serveis
Treballs i mitjans necessaris, inclós maquinària per la realització de cata manual  per
la localització de serveis soterrats.

1,000F3 1,00

1,000Total amidament 3.1 : ut

3.2 m Tall serra disc paviment
Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminos es  o form igó, fins  a una
fondària de 20 cm

60,000F3 2,00 30,00

60,000Total amidament 3.2 : m

3.3 m2 Demol.paviment formigó o asfàltic
Demol ició  de pavim ent de form igó o as fà l tic, de fins  a 20 cm  de gru ix am b
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

1,000F3 1,00 1,00 1,00

15,0001,00 30,00 0,50

16,000Total amidament 3.3 : m2

3.4 m3 Transp.residus cent.recic./monod./aboc.esp.,rec.<=10km,camió
Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador es pecífic o  a
centre de recoll ida i  trans ferència, am b cam ió de 12 t, carregat am b m i tjans
mecànics, inclou esponjament.

0,240F3 1,20 1,00 1,00 0,20

3,6001,20 30,00 0,50 0,20

3,840Total amidament 3.4 : m3

3.5 m3 Disposic.monodipòsit sense bàscula res.inerts
Disposició controlada a monodipòs i t s ens e bàs cula, de res idus  inerts , inclou
esponjament.

0,240F3 1,20 1,00 1,00 0,20

3,6001,20 30,00 0,50 0,20

3,840Total amidament 3.5 : m3
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Arranjament del carrer de l'Onze de Setembre, Fase III

Amidaments de pressupost

Pressupost :

Capítol 3 :

Costos Directes
ENLLUMENAT PÚBLIC

Comentari Quantitat Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

3.6 m3 Excav.rasa,h-4m,ampl.<=2m,terreny n/clasf.,m.mec.+càrrega
Excavació de rasa de menys de 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny no
classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat

30,8943-tub 1,00 205,96 0,30 0,50
1,9521,00 13,01 0,30 0,50

2,8803-Columnes 10,00 0,60 0,60 0,80

35,726Total amidament 3.6 : m3

3.7 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6-1,5m,mat.toler.excav.
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i  fins  a 1,5 m , am b m ateria l
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm , uti l i tzant p icó
vibrant, amb compactació del 95 % PM

15,4473-tub 1,00 205,96 0,30 0,25

0,9761,00 13,01 0,30 0,25

16,423Total amidament 3.7 : m3

3.8 m3 Transport terr.,camió transp. 12t
Transport de terres, i temps d'espera per a la càrrega, amb camió per a  trans port de
12 t, inclou esponjament, inclou esponjament.

42,876Partida 3,6 1,00 1,20 35,73

-16,420- Partida 3.7 -1,00 16,42

26,456Total amidament 3.8 : m3

3.9 m3 Disposic.monodipòsit terres
Disposició controlada a monodipòsit, de terres, inclou esponjament

26,460Partida 3,7 1,00 26,46

26,460Total amidament 3.9 : m3

3.10 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.=1,5-2m,95%PM
Repàs i piconatge de sòl de rasa de més  d '1 ,5 i  m enys  de 2 m  d 'am plària , am b
compactació del 95% PM

61,7883-tub 1,00 205,96 0,30
3,9031,00 13,01 0,30

3,6003-Columnes 10,00 0,60 0,60

AM2 Pàg. 16Pàg.16



Arranjament del carrer de l'Onze de Setembre, Fase III

Amidaments de pressupost

Pressupost :

Capítol 3 :

Costos Directes
ENLLUMENAT PÚBLIC

Comentari Quantitat Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

69,291Total amidament 3.10 : m2

3.11 m3 Protecció amb sorra
Protecció de conducte amb sorra, formació llit i recubriment superior, inclós rasante ig
del fons de la rasa.

15,4473-tub 1,00 205,96 0,30 0,25
0,3761,00 5,01 0,30 0,25

15,823Total amidament 3.11 : m3

3.12 m 1 tub corrugats pvc 63MM, doble capa
Subministre i col.locació de 1 tub corrugat de PVC de 63 mm. enterrat

205,9603-tub 1,00 205,96
13,0101,00 13,01

15,0003-Columnes 10,00 1,50

233,970Total amidament 3.12 : m

3.13 m Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.superf.
Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, m untat s oterrat en xarxa de
terra

205,9603-tub 1,00 205,96

13,0101,00 13,01

15,0003-Columnes 10,00 1,50

233,970Total amidament 3.13 : m

3.14 m3 Base o protecció de formigó HM-20/B/40/I
Base o protecció de formigó HM-20/B/40/I, de consistència tova i  grandària  m àxim a
del granulat 40 mm, abocat amb transport interior m ecànic am b es tes a i  vibratge
manual, amb acabat reglejat, inclou replanteig,

0,4003-Creuaments carrers 1,00 8,00 0,20 0,25

0,400Total amidament 3.14 : m3

3.15 ut Cinta senyalització color
Cinta senyalització polietilé canalitzacions de serveis, color corresponent, co l ·locada
a la rasa.

196,9703-tub 1,00 196,97
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Arranjament del carrer de l'Onze de Setembre, Fase III

Amidaments de pressupost

Pressupost :

Capítol 3 :

Costos Directes
ENLLUMENAT PÚBLIC

Comentari Quantitat Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

196,970Total amidament 3.15 : ut

3.16 u Pericó regist.fàbrica maó,60x60x60cm,p/inst.serveis,+lliscat
Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de s erve is ,
amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 m m , arrebos s ada i
lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció  en vo lum  1:2:10, s obre
solera de maó calat de 10 cm  de gru ix i  reb lert la tera l  am b terra de la  m ate ixa
excavació

1,000F3 1,00

1,000Total amidament 3.16 : u

3.17 m Cable 0,6/1 kV RZ, 4x6mm2,col.en tub soterrat
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ,
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de pol io le fines  am b baixa
emissió fums, col·locat en tub soterrat

205,9603-tub 1,00 205,96

15,0101,00 15,01

15,0003-Columnes 10,00 1,50

235,970Total amidament 3.17 : m

3.18 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 1x2,5mm2,col.en columna
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-
K, unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat a l'interior
de la columna

80,0003-Columnes 10,00 8,00

80,000Total amidament 3.18 : m

3.19 ut Piqueta de connexió a terra
Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2000 m m  de l largària ,
clavada a terra.

10,0003-Columnes 10,00

10,000Total amidament 3.19 : ut

3.20 u Columna de fossa de 3,20 m
Columna fabricada en fossa, tipus VILLA de BENITO, 3,20 m etres  d 'a lçada, am b
imprimació antioxidants acabada en color negre mate
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Arranjament del carrer de l'Onze de Setembre, Fase III

Amidaments de pressupost

Pressupost :

Capítol 3 :

Costos Directes
ENLLUMENAT PÚBLIC

Comentari Quantitat Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

coronament sense platina, amb base platina i porta, segons  norm a UNE-EN 40-5,
col·locada sobre dau de formigó

10,0003-Columnes 10,00

10,000Total amidament 3.20 : u

3.21 u Llumenera tipus 1
L l u m i n à r i a  t i p u s  C L A M O D  L E D  d e  C a r a n d i n i  r e f e r è n c i a
CLM.GEN2.GC.A.V.L043.CI.LRT76.C-PROTEC.905T,
Con armadura de aluminio extrusionado 6060 T6 anodizado y tapas  de fundición
inyectada de alum in io, con grado de protección IP66 genera l  (grupo óptico y
compartimento e léctrico). La lum inaria  s e com pone de m ódulos  led de a l to
rendimiento y eficiencia e incorpora ópticas fabricadas en PMMA en m ódulos  de 7x1
(28LED). Driver electrónico para 230V – 240V. Cierre de vidrio lenticular tem plado de
4mm de espesor para ofrecer un grado de protección contra im pactos  IK08.
Distribución óptica asimétrica (A). Fijación vertical (V). Flujo lumínico de 4.000 lm  con
una temperatura de color de 3000 K. Clase eléctrica Clase I (CI). Driver program ado
para atenuarse un 70% de las 24:00h a las  06:00h (LRT76). Incorpora s is tem a
adicional de protección contra sobretensiones transitorias (C-PROTEC). Color de la
luminaria negro texturado RAL 9005 (905T).

6,0003-Columnes 6,00

6,000Total amidament 3.21 : u

3.22 ut Llumenera tipus 2
L l u m i n à r i a  t i p u s  C L A M O D  L E D  d e  C a r a n d i n i  r e f e r è n c i a
CLM.GEN2.GC.A.V.L033H.CI.LRT76.C-PROTEC.905T ,
Con armadura de aluminio extrusionado 6060 T6 anodizado y tapas  de fundición
inyectada de alum in io, con grado de protección IP66 genera l  (grupo óptico y
compartimento e léctrico). La lum inaria  s e com pone de m ódulos  led de a l to
rendimiento y eficiencia e incorpora ópticas fabricadas en PMMA en m ódulos  de 7x1
(28LED). Driver electrónico para 230V – 240V. Cierre de vidrio lenticular tem plado de
4mm de espesor para ofrecer un grado de protección contra im pactos  IK08.
Distribución óptica asimétrica (A). Fijación vertical (V). Flujo lumínico de 3.000 lm  con
una temperatura de color de 3000 K. Clase eléctrica Clase I (CI). Driver program ado
para atenuarse un 70% de las 24:00h a las  06:00h (LRT76). Incorpora s is tem a
adicional de protección contra sobretensiones transitorias (C-PROTEC). Color de la
luminaria negro texturado RAL 9005 (905T).

4,000F3 4,00

4,000Total amidament 3.22 : ut

AM2 Pàg. 19Pàg.19



Arranjament del carrer de l'Onze de Setembre, Fase III

Amidaments de pressupost

Pressupost :

Capítol 3 :

Costos Directes
ENLLUMENAT PÚBLIC

Comentari Quantitat Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

3.23 ut Connexió  a xarxa existent
Connexió  a xarxa existent. Una vegada es tigu i  legal i tzada la  ins ta l .la icó nova
mitjançant l'ampliaicó de l'actual. Inclou treball de connexió a la  reg leta de l  punt de
llum a partir del que es prolonga la línia, tan obra civil com d'electricista.

1,000F3 1,00

1,000Total amidament 3.23 : ut

3.24 ut Conjunt d'actuacions necessaries per la legalització de la
Conjunt d'actuacions necessaries per la legalització de la instal.lació de l'en l lum enat
públic, inclou redacció de pro jecte , docum entació neces s ària  per pres entar a
l'organisme competent, inspecció de control i acta favorable, inclou to t lo  neces s ari
per contractar l'abastament elèctric per el enllumenat

1,000F3 1,00

1,000Total amidament 3.24 : ut
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Arranjament del carrer de l'Onze de Setembre, Fase III

Amidaments de pressupost

Pressupost :

Capítol 4 :

Costos Directes
MITJA I BAIXA TENSIÓ

Comentari Quantitat Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

4.1 u Despeses operador per adequació  xarxa
Despeses operador per adequació l ín ies  exis tents  s egons  referencia NSCCTA
0568950-RC,  segons es detalla en annexe corresponent

1,000F3 1,00

1,000Total amidament 4.1 : u

4.2 u Despeses per extensió de xarxa
Despeses d'execució material  per extensió de xarxa s egons  referencia NSCCTA
0568950-RC,  segons es detalla en annexe corresponent

0,970F3 1,00 0,97

0,970Total amidament 4.2 : u

4.3 ut Cata per localització de serveis
Treballs i mitjans necessaris, inclós maquinària per la realització de cata manual  per
la localització de serveis soterrats.

8,000F3 8,00

8,000Total amidament 4.3 : ut

4.4 m3 Excav.rasa,h-4m,ampl.<=2m,terreny n/clasf.,m.mec.+càrrega
Excavació de rasa de menys de 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny no
classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat

187,4653-Cables BT 1,00 374,93 0,50 1,00

19,500Cables MT 1,00 39,00 0,50 1,00

3,000Creuament 1,00 6,00 0,50 1,00
9,000Esccomeses 18,00 1,25 0,50 0,80

218,965Total amidament 4.4 : m3

4.5 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6-1,5m,mat.toler.excav.
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i  fins  a 1,5 m , am b m ateria l
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm , uti l i tzant p icó
vibrant, amb compactació del 95 % PM

138,3493-Cables BT 1,00 368,93 0,50 0,75

14,625Cables MT 1,00 39,00 0,50 0,75

4,550Creuament 2,00 7,00 0,50 0,65

6,188Esccomeses 18,00 1,25 0,50 0,55
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Arranjament del carrer de l'Onze de Setembre, Fase III

Amidaments de pressupost

Pressupost :

Capítol 4 :

Costos Directes
MITJA I BAIXA TENSIÓ

Comentari Quantitat Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

163,712Total amidament 4.5 : m3

4.6 m3 Transport terr.,camió transp. 12t
Transport de terres, i temps d'espera per a la càrrega, amb camió per a  trans port de
12 t, inclou esponjament, inclou esponjament.

262,764Partida 4,4 1,00 1,20 218,97
-163,710-Partida 4.5 -1,00 163,71

99,054Total amidament 4.6 : m3

4.7 m3 Disposic.monodipòsit terres
Disposició controlada a monodipòsit, de terres, inclou esponjament

99,050Partida 4,6 1,00 99,05

99,050Total amidament 4.7 : m3

4.8 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.=1,5-2m,95%PM
Repàs i piconatge de sòl de rasa de més  d '1 ,5 i  m enys  de 2 m  d 'am plària , am b
compactació del 95% PM

187,4653-Cables BT 1,00 374,93 0,50

19,500Cables MT 1,00 39,00 0,50

3,000Creuament 1,00 6,00 0,50

11,250Esccomeses 18,00 1,25 0,50

221,215Total amidament 4.8 : m2

4.9 m3 Protecció amb sorra
Protecció de conducte amb sorra, formació llit i recubriment superior, inclós rasante ig
del fons de la rasa.

46,1183-Cables BT 1,00 368,94 0,50 0,25

4,875Cables MT 1,00 39,00 0,50 0,25
2,813Esccomeses 18,00 1,25 0,50 0,25

53,806Total amidament 4.9 : m3

4.10 m Canalització 2tubs PVC D=160mm,dau recobr.35x60cm,form. HM-
Canalització amb dos tubs de PVC corrugat doble cara de D=160 m m  i  dau de
recobriment de 35x60 cm amb formigó HM-20/P/20/I, inclou part proporcional  d 'obra
civil necessària
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Arranjament del carrer de l'Onze de Setembre, Fase III

Amidaments de pressupost

Pressupost :

Capítol 4 :

Costos Directes
MITJA I BAIXA TENSIÓ

Comentari Quantitat Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

14,0003-Creuaments 2,00 7,00

14,000Total amidament 4.10 : m

4.11 u Loseta especial de senyalització
Subministre i col.locació de loseta especial de senyalització  per l ín ies  e lèctriques
soterrades

684,000F3 684,00

684,000Total amidament 4.11 : u

4.12 ut Caixa de distribució urbana CDU
Subministre i col.locació en línia de façana de CDU segons detalls de l'es tud i  tècn ic
per la electrificació del vial de annexe de m em òria   corres ponent, inclou arm ari
prefabricat, CGP, tubs i accesoris necessaris

16,000f 3 16,00

16,000Total amidament 4.12 : ut

4.13 ut Caixa de seccionament
Ninxol prefabricat i porta metàlica per caixa de seccionament i CGP, s egons  deta l ls
de l'estudi tècnic per la electrificació del vial de annexe de m em òria   corres ponent,
inclou a CGP, tubs, canal de protecció i accesoris necessaris

0,000Total amidament 4.13 : ut
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Arranjament del carrer de l'Onze de Setembre, Fase III

Amidaments de pressupost

Pressupost :

Capítol 5 :

Costos Directes
TELECOMUNICACIONS

Comentari Quantitat Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

5.1 ut Cata per localització de serveis
Treballs i mitjans necessaris, inclós maquinària per la realització de cata manual  per
la localització de serveis soterrats.

3,000F3 3,00

3,000Total amidament 5.1 : ut

5.2 m Tall serra disc paviment
Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminos es  o form igó, fins  a una
fondària de 20 cm

108,0003-Connexió a carretera 2,00 54,00

108,000Total amidament 5.2 : m

5.3 m2 Demol.paviment formigó o asfàltic
Demol ició  de pavim ent de form igó o as fà l tic, de fins  a 20 cm  de gru ix am b
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

48,6003-Connexió a carretera 2,00 54,00 0,45

48,600Total amidament 5.3 : m2

5.4 m3 Transp.residus cent.recic./monod./aboc.esp.,rec.<=10km,camió
Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador es pecífic o  a
centre de recoll ida i  trans ferència, am b cam ió de 12 t, carregat am b m i tjans
mecànics, inclou esponjament.

11,6643-Connexió a carretera 2,40 54,00 0,45 0,20

11,664Total amidament 5.4 : m3

5.5 m3 Disposic.monodipòsit sense bàscula res.inerts
Disposició controlada a monodipòs i t s ens e bàs cula, de res idus  inerts , inclou
esponjament.

11,6603-Partida 5,4 1,00 11,66

11,660Total amidament 5.5 : m3

5.6 m3 Excav.rasa,h-4m,ampl.<=2m,terreny n/clasf.,m.mec.+càrrega
Excavació de rasa de menys de 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny no
classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat
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Arranjament del carrer de l'Onze de Setembre, Fase III

Amidaments de pressupost

Pressupost :

Capítol 5 :

Costos Directes
TELECOMUNICACIONS

Comentari Quantitat Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

38,8803-Connexió a carretera 2,00 54,00 0,45 0,80

119,3223-4 c 63  + tt 1,00 331,45 0,45 0,80
87,0353-2 c 63 1,00 276,30 0,45 0,70

3,1683-Perico a armari 4,00 2,20 0,45 0,80

15,7503-Escomeses habitatges 30,00 2,50 0,30 0,70

2,6252-Escomeses habitatges 1,00 12,50 0,30 0,70

24,0003-Pericons D 5,00 2,00 2,00 1,20

290,780Total amidament 5.6 : m3

5.7 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6-1,5m,mat.toler.excav.
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i  fins  a 1,5 m , am b m ateria l
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm , uti l i tzant p icó
vibrant, amb compactació del 95 % PM

21,8703-Connexió a carretera 2,00 54,00 0,45 0,45

67,1193-4 c 63  + tt 1,00 331,45 0,45 0,45

43,5173-2 c 63 1,00 276,30 0,45 0,35
1,7823-Perico a armari 4,00 2,20 0,45 0,45

7,8753-Escomeses habitatges 30,00 2,50 0,30 0,35

1,3131-Escomeses habitatges 1,00 12,50 0,30 0,35

18,0003-Pericons D 5,00 3,00 1,00 1,20

161,476Total amidament 5.7 : m3

5.8 m3 Transport terr.,camió transp. 12t
Transport de terres, i temps d'espera per a la càrrega, amb camió per a  trans port de
12 t, inclou esponjament, inclou esponjament.

348,936Partida 5,6 1,00 1,20 290,78

-161,480- Partida 5.7 -1,00 161,48

187,456Total amidament 5.8 : m3

5.9 m3 Disposic.monodipòsit terres
Disposició controlada a monodipòsit, de terres, inclou esponjament

187,460Partida 5,8 1,00 187,46

187,460Total amidament 5.9 : m3

5.10 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.=1,5-2m,95%PM
Repàs i piconatge de sòl de rasa de més  d '1 ,5 i  m enys  de 2 m  d 'am plària , am b
compactació del 95% PM
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Amidaments de pressupost
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Capítol 5 :

Costos Directes
TELECOMUNICACIONS

Comentari Quantitat Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

48,6003-Connexió a carretera 2,00 54,00 0,45

149,1533-4 c 63  + tt 1,00 331,45 0,45
124,3353-2 c 63 1,00 276,30 0,45

3,9603-Perico a armari 4,00 2,20 0,45

22,5003-Escomeses habitatges 30,00 2,50 0,30

3,7503-Escomeses habitatges 1,00 12,50 0,30

20,0003-Pericons D 5,00 2,00 2,00

372,298Total amidament 5.10 : m2

5.11 m Canalització 4 tubs PVC rig 63 mm telef.rec. HM-20/P/20/I
Prisma de canalització per a instal·lacions de telefonia format per 4 tubs de d iàm etre
63 mm i de gruix 1,2 mm de PVC rígid i dau de recobriment  de formigó HM-20/P/20/I

108,0003-Connexió a carretera 2,00 54,00

331,4503-4 c 63  + tt 1,00 331,45

439,450Total amidament 5.11 : m

5.12 m Tritub 3x40x3 PEAD
Tritub de polietilè d'alta densitat (PEAD / HDPE), verd, de 3x40 m m  de d iàm etre i  3
mm de gruix, format per tres tubs iguals, units entre si per m i tjà  d 'una m em brana i
disposats paral·lelament en un mateix p la , s ubm in is tra t en rotl los  de 500 m  de
longitud, preparat i col.locat per protegir amb prisma de formigó

108,0003-Connexió a carretera 2,00 54,00
331,4503-4 c 63  + tt 1,00 331,45

439,450Total amidament 5.12 : m

5.13 m Canalització 2 tubs PVC rig 63 mm telef.rec.HM-20/P/20/I
Prisma de canalització per a instal·lacions de telefonia format per 2 tubs de d iàm etre
63 mm i de gruix 1,2 mm de PVC rígid i dau de recobriment de  formigó HM-20/P/20/I

268,4603-2 c 63 1,00 268,46

8,8003-Perico a armari 4,00 2,20

277,260Total amidament 5.13 : m

5.14 m Canalització tub PVC D=40mm, recobr. HM-20/P/20/I
Canalització amb tub de PVC corrugat de D=40 mm i dau de recobriment de  form igó
HM-20/P/20/I

75,0003-Escomeses habitatges 30,00 2,50

12,5003-Escomeses habitatges 1,00 12,50
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Capítol 5 :

Costos Directes
TELECOMUNICACIONS

Comentari Quantitat Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

87,500Total amidament 5.14 : m

5.15 u Pericó regist.form.pref.a/tapa,tp.DF-III,p/inst.telefon.,s/solera
Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus DF-III, per a instal·lacions  de
telefonia, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm  de gru ix i  reb lert
lateral amb terra de la mateixa excavació

5,000F3 5,00

5,000Total amidament 5.15 : u

5.16 u Pericó regist.form.pref.a/tapa,tp.MF-II,p/inst.telefon.,s/solera
Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus MF-II, per a instal ·lacions  de
telefonia, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm  de gru ix i  reb lert
lateral amb terra de la mateixa excavació

11,000F3 11,00

11,000Total amidament 5.16 : u

5.17 u Formació de pedestal per futura col.locació d'armari
Formació de pedestal de 700x350x730 mm amb formigó HM-20/P/20/I per rebre e ls  6
tubs del pericó D o H amb peana exterior de 15 cm i plantilla d'angulars per subjecció
de l'armari

4,000F3 4,00

4,000Total amidament 5.17 : u
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Amidaments de pressupost
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Capítol 6 :

Costos Directes
GAS

Comentari Quantitat Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

6.1 ut Cata per localització de serveis
Treballs i mitjans necessaris, inclós maquinària per la realització de cata manual  per
la localització de serveis soterrats.

3,000F3 3,00

3,000Total amidament 6.1 : ut

6.2 m Tall serra disc paviment
Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminos es  o form igó, fins  a una
fondària de 20 cm

4,0003-Prev isió 4,00 1,00

4,000Total amidament 6.2 : m

6.3 m2 Demol.paviment formigó o asfàltic
Demol ició  de pavim ent de form igó o as fà l tic, de fins  a 20 cm  de gru ix am b
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

1,000F3 1,00 1,00 1,00

1,000Total amidament 6.3 : m2

6.4 m3 Transp.residus cent.recic./monod./aboc.esp.,rec.<=10km,camió
Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador es pecífic o  a
centre de recoll ida i  trans ferència, am b cam ió de 12 t, carregat am b m i tjans
mecànics, inclou esponjament.

0,240F3 1,20 1,00 1,00 0,20

0,240Total amidament 6.4 : m3

6.5 m3 Disposic.monodipòsit sense bàscula res.inerts
Disposició controlada a monodipòs i t s ens e bàs cula, de res idus  inerts , inclou
esponjament.

0,2403-Partida 6,4 1,00 0,24

0,240Total amidament 6.5 : m3

6.6 m3 Excav.rasa,h-4m,ampl.<=2m,terreny n/clasf.,m.mec.+càrrega
Excavació de rasa de menys de 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny no
classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat
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Arranjament del carrer de l'Onze de Setembre, Fase III

Amidaments de pressupost

Pressupost :

Capítol 6 :

Costos Directes
GAS

Comentari Quantitat Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

62,802F3 1,00 348,90 0,30 0,60

62,802Total amidament 6.6 : m3

6.7 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6-1,5m,mat.toler.excav.
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i  fins  a 1,5 m , am b m ateria l
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm , uti l i tzant p icó
vibrant, amb compactació del 95 % PM

36,635F3 1,00 348,90 0,30 0,35

36,635Total amidament 6.7 : m3

6.8 m3 Transport terr.,camió transp. 12t
Transport de terres, i temps d'espera per a la càrrega, amb camió per a  trans port de
12 t, inclou esponjament, inclou esponjament.

75,360Partida 6,6 1,00 1,20 62,80

-36,640- Partida 6.7 -1,00 36,64

38,720Total amidament 6.8 : m3

6.9 m3 Disposic.monodipòsit terres
Disposició controlada a monodipòsit, de terres, inclou esponjament

38,720Partida 6,8 1,00 38,72

38,720Total amidament 6.9 : m3

6.10 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.=1,5-2m,95%PM
Repàs i piconatge de sòl de rasa de més  d '1 ,5 i  m enys  de 2 m  d 'am plària , am b
compactació del 95% PM

104,670F3 1,00 348,90 0,30

104,670Total amidament 6.10 : m2

6.11 m3 Protecció amb sorra
Protecció de conducte amb sorra, formació llit i recubriment superior, inclós rasante ig
del fons de la rasa.

26,168F3 1,00 348,90 0,30 0,25

26,168Total amidament 6.11 : m3

AM2 Pàg. 29Pàg.29



Arranjament del carrer de l'Onze de Setembre, Fase III

Amidaments de pressupost

Pressupost :

Capítol 7 :

Costos Directes
PAVIMENTS

Comentari Quantitat Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

7.1 m Tall serra disc paviment
Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminos es  o form igó, fins  a una
fondària de 20 cm

8,000F3 1,00 8,00
12,0002,00 6,00

20,000Total amidament 7.1 : m

7.2 m2 Demol.paviment formigó o asfàltic
Demol ició  de pavim ent de form igó o as fà l tic, de fins  a 20 cm  de gru ix am b
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

262,500F3 1,00 42,00 6,25

35,0001,00 35,00 1,00

6,0002,00 6,00 0,50

303,500Total amidament 7.2 : m2

7.3 m2 Demol.paviment
Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm  de gru ix i
fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb marte l l  trencador i  càrrega s obre
camió

31,900F3 1,00 29,00 1,10

25,5001,00 25,50 1,00

57,400Total amidament 7.3 : m2

7.4 m Demolic.vorada sob/form.,compres.+càrrega man/mec.
Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i  càrrega m anual  i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

86,000F3 2,00 43,00

86,000Total amidament 7.4 : m

7.5 m3 Transp.residus cent.recic./monod./aboc.esp.,rec.<=10km,camió
Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador es pecífic o  a
centre de recoll ida i  trans ferència, am b cam ió de 12 t, carregat am b m i tjans
mecànics, inclou esponjament.

63,000F3 Calçada 1,20 42,00 6,25 0,20

8,4001,20 35,00 1,00 0,20

1,4402,40 6,00 0,50 0,20

7,656Vorera 1,20 29,00 1,10 0,20
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Arranjament del carrer de l'Onze de Setembre, Fase III

Amidaments de pressupost

Pressupost :

Capítol 7 :

Costos Directes
PAVIMENTS

Comentari Quantitat Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

6,1201,20 25,50 1,00 0,20

9,288Vorada 2,40 43,00 0,30 0,30
32,640Marge 1,20 34,00 0,40 2,00

128,544Total amidament 7.5 : m3

7.6 m3 Disposic.monodipòsit sense bàscula res.inerts
Disposició controlada a monodipòs i t s ens e bàs cula, de res idus  inerts , inclou
esponjament.

128,5403-Partda 7,5 1,00 128,54

128,540Total amidament 7.6 : m3

7.7 m3 Excav.p/caixa pav.,terreny tràns.(SPT >50),pala
Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala
carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

98,0003- Neteja 1,00 98,00 10,00 0,10

48,6803- Neteja 1,00 48,68 10,00 0,10

546,2763-Caixa 1,00 190,34 8,20 0,35

692,956Total amidament 7.7 : m3

7.8 m3 Terraplenada/picon.caixa pav.mat.toler.excav.g<=25cm,95%PM
Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable de la  pròpia
excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM

223,200F3 1,00 72,00 2,00 1,55
12,1001,00 11,00 2,00 0,55

92,774F3 1,00 84,34 2,00 0,55

328,074Total amidament 7.8 : m3

7.9 m3 Transport terr.,camió transp. 12t
Transport de terres, i temps d'espera per a la càrrega, amb camió per a  trans port de
12 t, inclou esponjament, inclou esponjament.

831,552Partida 7,7 1,20 692,96

-328,070- Partida 7.8 -1,00 328,07

503,482Total amidament 7.9 : m3

7.10 m3 Disposic.monodipòsit terres
Disposició controlada a monodipòsit, de terres, inclou esponjament
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Arranjament del carrer de l'Onze de Setembre, Fase III

Amidaments de pressupost

Pressupost :

Capítol 7 :

Costos Directes
PAVIMENTS

Comentari Quantitat Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

503,480Partida 7,9 1,00 503,48

503,480Total amidament 7.10 : m3

7.11 m2 Repàs+picon.caixa paviment,95%PM
Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

1.524,190F3 1,00 1.524,19 1,00

1.524,190Total amidament 7.11 : m2

7.12 m3 Base tot-u art.,estesa+picon.98%PM
Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

291,980F3 1,00 1.459,90 1,00 0,20

12,8581,00 7,84 8,20 0,20

304,838Total amidament 7.12 : m3

7.13 m Vorada recta form., MC, A2 (20x10cm), B, H, T(R-
Vorada recta de peces de form igó, m onocapa, am b s ecció norm al i tzada per a
vianants A2 de 20x10 cm, de classe clim àtica B, clas s e res is tent a  l 'abras ió  H i
classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col ·locada s obre bas e
de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a
20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

324,080F3 1,00 324,08

15,6802,00 7,84

339,760Total amidament 7.13 : m

7.14 m3 Base o protecció de formigó HM-20/B/40/I
Base o protecció de formigó HM-20/B/40/I, de consistència tova i  grandària  m àxim a
del granulat 40 mm, abocat amb transport interior m ecànic am b es tes a i  vibratge
manual, amb acabat reglejat, inclou replanteig,

40,293F3 1,00 402,93 1,00 0,10

0,536F3 1,00 7,15 0,75 0,10

0,286F3 1,00 7,15 0,40 0,10

2,493F3 1,00 5,54 4,50 0,10

43,608Total amidament 7.14 : m3

7.15 m2 Paviment amb peces de panot
Paviment amb peces de panot tipus THORO, segons fitxa color a escollir, de 20x20x7,
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Arranjament del carrer de l'Onze de Setembre, Fase III

Amidaments de pressupost

Pressupost :

Capítol 7 :

Costos Directes
PAVIMENTS

Comentari Quantitat Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

sempre amb peces senceres a excepció entrega a façanes  i  junts  de canvis  de
direcció, sobre guix de 5 cm de morter, preparació adherència amb llis cat de cim ent
cola per la cara inferior, a truc de maceta de goma fins a 1 cm d'as iento. Inclou part
proporcional d'unió amb voreres carrers existents.

402,930F3 1,00 402,93 1,00

5,363F3 1,00 7,15 0,75

2,860F3 1,00 7,15 0,40

411,153Total amidament 7.15 : m2

7.16 m3 Paviment form.HM-
Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària  m àxim a del
granulat 20 mm, escampat des de cam ió, es tes a i  vibratge m ecànic, rem ol inat
mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris

155,228F3 1,00 1.194,06 1,00 0,13

155,228Total amidament 7.16 : m3

7.17 m Junt pavim.form.perfil buit PVC,h=8cm,col.mateix form.
Formació de junt en paviment de formigó, amb perfil buit de PVC de 8 cm  d 'a lçària ,
col·locat amb el mateix formigó

187,850F3 1,00 187,85

187,850Total amidament 7.17 : m

7.18 m Tall junt pavim.form. ampl.=6-8mm,h>= 4cm
Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció  de
6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 4 cm

230,100F3 39,00 5,90

230,100Total amidament 7.18 : m

7.19 m2 Acabat+allisada talús,m.mec.
Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics

122,400F3 1,00 34,00 3,60

165,6001,00 72,00 2,30

9,3501,00 11,00 0,85

71,689F3 1,00 84,34 0,85
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Arranjament del carrer de l'Onze de Setembre, Fase III

Amidaments de pressupost

Pressupost :

Capítol 7 :

Costos Directes
PAVIMENTS

Comentari Quantitat Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

369,039Total amidament 7.19 : m2

7.20 m Esglaó formigó pref.,1
Esglaó de formigó prefabricat d'1 peça de secció escairada de 34x18 cm, amb bis e l l  i
acabat llis, de color gris, col·locat amb morter M 7,5

63,000F3 14,00 4,50

63,000Total amidament 7.20 : m
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Arranjament del carrer de l'Onze de Setembre, Fase III

Amidaments de pressupost

Pressupost :

Capítol 8 :

Costos Directes
VARIS

Comentari Quantitat Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

8.1 ut Control de Qualitat
Despeses de control de qualitat a justificar.

0,720F3 0,72

0,720Total amidament 8.1 : ut

8.2 ut Plànols
Despeses per redacció plànols definitiu (as build) i justificació canvis (preu tancat)

0,720F3 0,72

0,720Total amidament 8.2 : ut

8.3 ut Despeses de seguretat i salut
Cost del conjunt de materials i treballs per la seguretat i salut de l'obra, preu tancat

0,720F3 0,72

0,720Total amidament 8.3 : ut
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Arranjament carrer de l'Onze de Setembre Fase I

Pressupost (Valoracions Capítols)

Pressupost : --990DEF
Capítol 1 : SANEJAMENT

Med. Acum Preu/un ImportCoef.

1.1 ut Cata per localització de serveis 5,000 71,00 355,00

Treballs i mitjans necessaris, inclós maquinària per  la realitzac ió
de cata manual per la localització de serveis soterrats.

1.2 m Tall serra disc paviment 0,000 3,79 0,00

Tall amb serra de disc de paviment de mesc les  bituminoses  o
formigó, f ins a una fondària de 20 cm

1.3 m3 Excav.rasa,h-4m,ampl.<=2m,terreny 379,395 9,02 3.422,14

Excavació de rasa de menys  de 4 m de f ondàr ia i f ins  a 2 m
d'amplària, en terreny no c lass if icat, amb mitjans  mecànics  i
càrrega mecànica del material excavat

1.4 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6- 274,876 12,90 3.545,90

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i f ins a 1,5 m,
amb material tolerable de la pròpia excavac ió, en tongades  de
gruix de f ins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compac tac ió del
95 % PM

1.5 m3 Transport terr.,camió transp. 12t 125,412 4,91 615,77

Transport de terres, i temps d'espera per a la càrrega, amb camió
per a transport de 12 t, inclou esponjament, inclou esponjament.

1.6 m3 Disposic.monodipòsit terres 125,410 2,91 364,94

Disposició controlada a monodipòsit, de terres, inclou esponjament

1.7 m2 Demol.paviment formigó o asfàltic 0,000 4,00 0,00

Demolició de paviment de formigó o asfàltic , de f ins  a 20 cm de
gruix amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió

1.8 m Demol.claveguera formigó 51,130 5,89 301,16

Demolició de claveguera de f ins  a 60 cm de diàmetre o f ins  a
40x60 cm, de formigó v ibropremsat amb solera de 15 cm de
formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió, realitzada
en situació de prestació prov is ional del servei mentre es  va
reposant el tram amb els tubs nous.

1.9 ut Demol.pou 100x100cm 1,000 29,37 29,37

Demolició de pou de 100x100 cm, de parets  de 30 cm de maó,
amb mitjans mecànics  i càr rega sobre camiór , realitzada en
situació de prestació provisional del servei mentre es va reposant
el tram amb els pous nous.
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Arranjament carrer de l'Onze de Setembre Fase I

Pressupost (Valoracions Capítols)

Pressupost : --990DEF
Capítol 1 : SANEJAMENT

Med. Acum Preu/un ImportCoef.

1.10 ut Demol.escomesa,solera 0,000 19,41 0,00

Demolició d'escomesa de clavegueram amb solera de 15 cm de
formigó amb compressor i càrrega mecànica sobre camió

1.11 m3 Transp.residus
cent.recic./monod./aboc.esp.,rec.<=10

10,537 6,87 72,39

Transport de residus a centre de rec ic latge, a monodipòs it, a
abocador específ ic o a centre de recollida i trans f erènc ia, amb
camió de 12 t, carregat amb mitjans mecànics, inclou esponjament.

1.12 m3 Disposic.monodipòsit sense bàscula 10,537 10,00 105,37

Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de res idus
inerts, inclou esponjament.

1.13 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.=1,5- 171,583 1,23 211,05

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més  d'1,5 i menys  de 2 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM

1.14 m Tub PP corrugat PLOMYSAN SN8 315 202,460 23,61 4.780,08

Tub de PP COARR tipus PLOMYSAN junta SN8 315 mm, i col. locat
al fons de la rasa a la rasant, inc lou la sor ra de base i la de
protecció.

1.15 ut Connexió a la xarxa existent de 1,000 145,50 145,50

Treballs i materials necessaris per a la connexió de la xarxa nova
a la existent.

1.16 ut Connexió a xarxa en alta 1,000 242,70 242,70

Treballs i materials necessaris per a la connex ió a l'arqueta de
l'antiga depuradora de on surt el col.lector cap a la nova

1.17 ut Solera mitja canya HM- 9,000 46,37 417,33

Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix
mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de diàmetre 60 cm, nova o en
pou existent

1.18 m Paret pou circ.D=80cm,g=15cm,maó 17,910 193,79 3.470,78

Paret per a pou circular de D=80 cm, de gruix 15 cm de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, nova o en ar ranjament de pou
existent
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Arranjament carrer de l'Onze de Setembre Fase I

Pressupost (Valoracions Capítols)

Pressupost : --990DEF
Capítol 1 : SANEJAMENT

Med. Acum Preu/un ImportCoef.

1.19 ut Bastiment ,fos.dúctil,p/pou reg.+tapa 9,000 135,39 1.218,51

Bastiment de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas
lliure de 700 mm de diàmetre i classe B125 segons norma UNE-EN
124, col·locat amb morter

1.20 ut Formació pou sifònic 1,000 347,45 347,45

Formació de pou sifònic provisional consistent en la connex ió del
pou f inal de la xarxa de pluvials, amb més fondària per tal de sor tir
1 metre per damunt de la solera amb tub de 315 mm PP D 315,
colze i tub f ins al pou proper de la xarxa de residuals.

1.21 m Escomesa Tub PP D 160 Junta SN8 0,000 20,68 0,00

Escomesa amb tub de PP COARR PLOMYSAN SN8 160 MM negre,
inclou connexió, formigó de base i de protecció

1.22 m Escomesa Tub PP D 200 Junta SN8 4,500 24,97 112,37

Escomesa amb tub de PP COARR PLOMYSAN SN8 200 MM negre,
inclou connexió, formigó de base i de protecció

1.23 ut Peces complementàries escomesa 0,000 86,68 0,00

Subminis tre i col· locac ió de peces  complementàr ies  p e r
sanejament montades sobre canonada de PVC de 315, mit jançant
reducció (unió amb vella), pinça (unió amb general)  i colzes  en
escomses de residuals

1.24 u Caixa p/embor.70x30x85cm,paret
maó
calat,arrebos.+llisc.int.,mort.1:2:10,sole

3,000 105,38 316,14

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets  de 14 cm de
gruix de maó calat, arrebossada i llis cada per  dins  amb mor ter
mixt 1:2:10 sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

1.25 u Bastiment+reixa practic.,p/embor.,fosa
grisa,800x364x50mm,pes=52kg,col.mo

3,000 78,22 234,66

Bastiment i reixa practicable per a embornal, de f osa gr isa de
800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes, col·locat amb morter

1.26 ut Peces complementàries escomesa 3,000 54,00 162,00

Subministre i col·locació de peces  complementàr ies  muntades
sobe canonades PVC 400 i 160, mit jançant pinça (unió amb
general) i colzes en escomeses de pluvials
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Arranjament carrer de l'Onze de Setembre Fase I

Pressupost (Valoracions Capítols)

Pressupost : --990DEF
Capítol 1 : SANEJAMENT

Med. Acum Preu/un ImportCoef.

1.27 m Caixa p/interc.84x50cm,parets 14cm
calat,arrebos.+llisc.int.,1:2:10,solera

9,000 72,54 652,86

Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets  de 14 cm de
gruix de maó calat, arrebossada i llis cada per  dins  amb mor ter
mixt 1:2:10, sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

1.28 m Bastiment llum=50cm p/interc.,S235JR 9,000 40,85 367,65

Bastiment de 50 cm de llum per  a interceptor , de per f il d'acer
S235JR de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m,
col·locat amb morter mixt 1:2:10

1.29 u Reixa practic.,p/interc.,fosa
grisa,982x490x76mm,pes=145kg,col.an

9,000 117,22 1.054,98

Reixa practicable, per a interceptor de fosa grisa, de 982x490x76
mm i 145 kg de pes i col·locada ancorada al formigó

1.30 ut Prova funcionament xarxa sanejament 0,000 300,00 0,00

Prova de funcionament d'una xarxa de sanejament, segons  Plec
de Presc r ipc ions  Tècniques  Generals  de Canonades  d e
Sanejament de Poblacions

1TOTAL Capítol 22.546,10:
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Arranjament carrer de l'Onze de Setembre Fase I

Pressupost (Valoracions Capítols)

Pressupost : --990DEF
Capítol 2 : AIGUA POTABLE

Med. Acum Preu/un ImportCoef.

2.1 ut Cata per localització de serveis 1,000 71,00 71,00

Treballs i mitjans necessaris, inclós maquinària per  la realitzac ió
de cata manual per la localització de serveis soterrats.

2.2 m Tall serra disc paviment 0,000 3,79 0,00

Tall amb serra de disc de paviment de mesc les  bituminoses  o
formigó, f ins a una fondària de 20 cm

2.3 m Xarxa Ø50 provisional 0,000 4,13 0,00

Subministre i muntatge en façana de tub de polietilè diàmetre 50
mm com a xarxa provisional per executar les obres.

2.4 ut Connexió provisional a xarxa d'aigua 0,000 299,24 0,00

Connexió a la general per connectar el provisional d'obres d'aigua
potable, muntat sobre canoncada de f ibrociment de diàmetre 90
mm (inclou el subministre i muntatge del material

2.5 ut Escomesa provisional 0,000 40,30 0,00

Escomensa provisional montada sobre tub de polietilè diametre 50
mm del provisional d'obres

2.6 m2 Demol.paviment formigó o asfàltic 0,000 4,00 0,00

Demolició de paviment de formigó o asfàltic , de f ins  a 20 cm de
gruix amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió

2.7 m3 Transp.residus
cent.recic./monod./aboc.esp.,rec.<=10

0,000 6,87 0,00

Transport de residus a centre de rec ic latge, a monodipòs it, a
abocador específ ic o a centre de recollida i trans f erènc ia, amb
camió de 12 t, carregat amb mitjans mecànics, inclou esponjament.

2.8 m3 Disposic.monodipòsit sense bàscula 0,000 10,00 0,00

Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de res idus
inerts, inclou esponjament.

2.9 m3 Excav.rasa,h-4m,ampl.<=2m,terreny 45,840 9,02 413,48

Excavació de rasa de menys  de 4 m de f ondàr ia i f ins  a 2 m
d'amplària, en terreny no c lass if icat, amb mitjans  mecànics  i
càrrega mecànica del material excavat
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Capítol 2 : AIGUA POTABLE

Med. Acum Preu/un ImportCoef.

2.10 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6- 32,089 12,90 413,95

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i f ins a 1,5 m,
amb material tolerable de la pròpia excavac ió, en tongades  de
gruix de f ins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compac tac ió del
95 % PM

2.11 m3 Transport terr.,camió transp. 12t 22,918 4,91 112,53

Transport de terres, i temps d'espera per a la càrrega, amb camió
per a transport de 12 t, inclou esponjament, inclou esponjament.

2.12 m3 Disposic.monodipòsit terres 22,920 2,91 66,70

Disposició controlada a monodipòsit, de terres, inclou esponjament

2.13 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.=1,5- 45,840 1,23 56,38

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més  d'1,5 i menys  de 2 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM

2.14 m3 Protecció amb sorra 13,751 23,66 325,35

Protecció de conducte amb sor ra, f ormac ió llit  i recubr iment
superior, inclós rasanteig del fons de la rasa.

2.15 m Tub PE
SDR 17,UNE-EN 12201-
2,connect.pressió,dific.mitjà,accessoris

114,600 20,19 2.313,77

Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèr ie SDR 17, UNE-EN
12201-2, soldat, amb grau de dif icultat mitjà, utilitzant accessor is
de plàstic i col·locat al fons de la rasa

2.16 ut Escomesa 32 0,000 136,19 0,00

Renovació o nova instal·lació d'escomesa amb tub de polietilè de
densitat baixa, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 A TM
de pressió nominal, connectat a pressió, amb grau de dif icultat
mitjà i per a col.locar soterrat, amb accesoris necessar is  ( inc lou
vàlvula antiretorn).

2.17 ut Armari per comptador 0,000 138,34 0,00

Subministre i ins tal. lac ió de peça pref abr icada de f ormigó i
construcció de peana de suport,  per la instal.lació del comptador
d'aigua, inclou preinstal.lació, claus de pas i retenció i  portilla amb
suministre de tapa i marc, inclou treballs de col·locació i mater ials
necessaris
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Capítol 2 : AIGUA POTABLE

Med. Acum Preu/un ImportCoef.

2.18 ut Cinta senyalització color 114,600 0,41 46,99

Cinta senyalització polietilé canalitzac ions  de serveis , color
corresponent, col·locada a la rasa.

2.19 ut Boca de reg 45 mm, racord BCN, 1,000 244,80 244,80

Boca de reg DN40 45 mm Racor Barcelona amb arqueta, revestida
d'epoxy.

2.20 u Vàlvula comporta+brides,cos
GJS-500-7,volant de fosa,pericó

5,000 229,87 1.149,35

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos cur t, de 100 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos  de f osa nodular  EN-
GJS-500-7 (GGG50)  i tapa de f osa nodular  EN-GJS-500-7
(GGG50) , amb reves timent de res ina epox i (250 mic res ) ,
comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic , eix  d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de f osa,
muntada en trampillo

2.21 u Vàlvula comporta+brides,cos
GJS-500-7,volant de fosa,pericó

0,000 94,61 0,00

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 65 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular  EN-GJS-
500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) ,
amb revestiment de res ina epox i (250 mic res ) , compor ta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic , eix  d'acer  inox idable
1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada
en pericó de canalització soterrada

2.22 ut Instal.lació de purga 3,000 117,75 353,25

Instal.lació de purga del tram o xarxa per buidar les canonades  en
cas de neteja, manteniment o avaria, mitjançant collari, vàlvula de
comporta, i canonada de desguas  connec tada amb vàlvula
antirretorn

2.23 u Instal.lació de ventosa DN 50 mm PN 0,000 176,12 0,00

Ventosa embridada de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar  de
pressió de prova,  muntada en pericó de canalització soterrada

2.24 ut Hidrant soterrat homologat 80 (H2) 0,000 846,80 0,00

Hidrant soterrat homologat 80 (1+2 boques) amb arqueta, segons
reglamentació Generalitat.

2.25 ut Connexió a la xarxa existent d'aigua 2,000 53,50 107,00

Treballs i materials necessaris per la connexió de la xarxa nova a
la existent.
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Capítol 2 : AIGUA POTABLE

Med. Acum Preu/un ImportCoef.

2.26 ut Connexió a escomesa existent 0,000 39,25 0,00

Treballs de connexio i vàlvules necessàries en escomesa existent

2.27 ut Prova pressió+estanquitat tram xarxa 0,000 850,00 0,00

Prova de pressió i estanquitat d'un tram de xarxa d'abas tament,
segons la norma UNE-EN 805

2.28 u Neteja i desinfecció xarxa nova 0,000 214,00 0,00

Neteja i desinfecció xarxa d'aigua nova segons la reglamentac ió
sanitària

2TOTAL Capítol 5.674,55:
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Capítol 3 : MITJA I BAIXA TENSIÓ

Med. Acum Preu/un ImportCoef.

3.1 u Despeses operador per adequació 0,000 4.814,31 0,00

Despeses operador  per  adequac ió línies  ex is tents  segons
referencia NSCCTA 0568950-RC,  segons es detalla en annexe
corresponent

3.2 u Despeses per extensió de xarxa 0,000 38.358,24 0,00

Despeses d'execució material  per  ex tens ió de xarxa segons
referencia NSCCTA 0568950-RC,  segons es detalla en annexe
corresponent

3.3 ut Cata per localització de serveis 0,000 71,00 0,00

Treballs i mitjans necessaris, inclós maquinària per  la realitzac ió
de cata manual per la localització de serveis soterrats.

3.4 m3 Excav.rasa,h-4m,ampl.<=2m,terreny 0,000 9,02 0,00

Excavació de rasa de menys  de 4 m de f ondàr ia i f ins  a 2 m
d'amplària, en terreny no c lass if icat, amb mitjans  mecànics  i
càrrega mecànica del material excavat

3.5 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6- 0,000 12,90 0,00

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i f ins a 1,5 m,
amb material tolerable de la pròpia excavac ió, en tongades  de
gruix de f ins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compac tac ió del
95 % PM

3.6 m3 Transport terr.,camió transp. 12t 0,000 4,91 0,00

Transport de terres, i temps d'espera per a la càrrega, amb camió
per a transport de 12 t, inclou esponjament, inclou esponjament.

3.7 m3 Disposic.monodipòsit terres 0,000 2,91 0,00

Disposició controlada a monodipòsit, de terres, inclou esponjament

3.8 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.=1,5- 0,000 1,23 0,00

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més  d'1,5 i menys  de 2 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM

3.9 m3 Protecció amb sorra 0,000 23,66 0,00

Protecció de conducte amb sor ra, f ormac ió llit  i recubr iment
superior, inclós rasanteig del fons de la rasa.
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Med. Acum Preu/un ImportCoef.

3.10 m Canalització 2tubs PVC D=160mm,dau 0,000 34,35 0,00

Canalització amb dos tubs de PVC corrugat doble cara de D=160
mm i dau de recobriment de 35x60 cm amb formigó HM-20/P/20/I,
inclou part proporcional d'obra civil necessària

3.11 u Loseta especial de senyalització 0,000 0,61 0,00

Subministre i col.locació de loseta especial de senyalitzac ió per
línies elèctriques soterrades

3.12 ut Caixa de distribució urbana CDU 0,000 213,99 0,00

Subministre i col.locació en línia de façana de CDU segons  detalls
de l'estudi tècnic  per  la elec tr if icac ió del v ial de annexe de
memòria  corresponent, inclou armar i pref abr icat, CGP, tubs  i
accesoris necessaris

3.13 ut Caixa de seccionament 0,000 173,99 0,00

Ninxol prefabricat i porta metàlica per  caixa de secc ionament i
CGP, segons detalls de l'estudi tècnic per la electrif icac ió del v ial
de annexe de memòria  corresponent, inclou a CGP, tubs , canal
de protecció i accesoris necessaris

3TOTAL Capítol 0,00:
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Capítol 4 : ENLLUMENAT PÚBLIC

Med. Acum Preu/un ImportCoef.

4.1 ut Cata per localització de serveis 1,000 71,00 71,00

Treballs i mitjans necessaris, inclós maquinària per  la realitzac ió
de cata manual per la localització de serveis soterrats.

4.2 m Tall serra disc paviment 0,000 3,79 0,00

Tall amb serra de disc de paviment de mesc les  bituminoses  o
formigó, f ins a una fondària de 20 cm

4.3 m2 Demol.paviment formigó o asfàltic 1,000 4,00 4,00

Demolició de paviment de formigó o asfàltic , de f ins  a 20 cm de
gruix amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió

4.4 m3 Transp.residus
cent.recic./monod./aboc.esp.,rec.<=10

0,240 6,87 1,65

Transport de residus a centre de rec ic latge, a monodipòs it, a
abocador específ ic o a centre de recollida i trans f erènc ia, amb
camió de 12 t, carregat amb mitjans mecànics, inclou esponjament.

4.5 m3 Disposic.monodipòsit sense bàscula 0,240 10,00 2,40

Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de res idus
inerts, inclou esponjament.

4.6 m3 Excav.rasa,h-4m,ampl.<=2m,terreny 6,630 9,02 59,80

Excavació de rasa de menys  de 4 m de f ondàr ia i f ins  a 2 m
d'amplària, en terreny no c lass if icat, amb mitjans  mecànics  i
càrrega mecànica del material excavat

4.7 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6- 2,883 12,90 37,19

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i f ins a 1,5 m,
amb material tolerable de la pròpia excavac ió, en tongades  de
gruix de f ins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compac tac ió del
95 % PM

4.8 m3 Transport terr.,camió transp. 12t 5,076 4,91 24,92

Transport de terres, i temps d'espera per a la càrrega, amb camió
per a transport de 12 t, inclou esponjament, inclou esponjament.

4.9 m3 Disposic.monodipòsit terres 5,080 2,91 14,78

Disposició controlada a monodipòsit, de terres, inclou esponjament
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Med. Acum Preu/un ImportCoef.

4.10 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.=1,5- 12,972 1,23 15,96

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més  d'1,5 i menys  de 2 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM

4.11 m3 Protecció amb sorra 1,833 23,66 43,37

Protecció de conducte amb sor ra, f ormac ió llit  i recubr iment
superior, inclós rasanteig del fons de la rasa.

4.12 m 1 tub corrugats pvc 63MM, doble capa 42,940 5,15 221,14

Subministre i col.locació de 1 tub cor rugat de PV C de 63 mm.
enterrat

4.13 m Conductor Cu 42,940 5,25 225,44

Conductor de coure nu, unipolar  de secc ió 1x35 mm2, muntat
soterrat en xarxa de terra

4.14 m3 Base o protecció de formigó HM- 0,700 79,14 55,40

Base o protecció de formigó HM-20/B/40/I, de consistènc ia tova i
grandària màxima del granulat 40 mm, abocat amb transpor t
interior mecànic  amb es tesa i v ibratge manual, amb acabat
reglejat, inclou replanteig,

4.15 ut Cinta senyalització color 38,440 0,41 15,76

Cinta senyalització polietilé canalitzac ions  de serveis , color
corresponent, col·locada a la rasa.

4.16 u Pericó regist.fàbrica
maó,60x60x60cm,p/inst.serveis,+lliscat

0,000 88,47 0,00

Pericó de registre de fàbr ica de maó de 60x60x60 cm, per  a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix  de maó
calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb
morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de
maó calat de 10 cm de gruix  i rebler t lateral amb ter ra de la
mateixa excavació

4.17 m Cable 0,6/1 kV RZ, 4x6mm2,col.en tub 42,940 4,16 178,63

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tens ió ass ignada,
amb designació RZ, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb cober ta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub
soterrat

AM2 Pàg. 12Pàg.12



Arranjament carrer de l'Onze de Setembre Fase I

Pressupost (Valoracions Capítols)

Pressupost : --990DEF
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Med. Acum Preu/un ImportCoef.

4.18 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 24,000 0,91 21,84

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tens ió ass ignada,
amb designació RV-K, unipolar , de secc ió 1 x  2,5 mm2, amb
coberta del cable de PVC, col·locat a l'interior de la columna

4.19 ut Piqueta de connexió a terra 3,000 21,31 63,93

Piqueta de connexió a terra d'acer  i recobr iment de coure, de
2000 mm de llargària, clavada a terra.

4.20 u Columna de fossa de 3,20 m 3,000 510,31 1.530,93

Columna fabricada en fossa, tipus VILLA de BENITO, 3,20 metres
d'alçada, amb imprimació antioxidants  acabada en color  negre
mate
coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

4.21 u Llumenera tipus 1 3,000 388,75 1.166,25

Lluminàr ia t ipus  CLA MOD LED de Carandi n i  r e f e r è n c i a
CLM.GEN2.GC.A.V.L043.CI.LRT76.C-PROTEC.905T,
Con armadura de aluminio extrus ionado 6060 T6 anodizado y
tapas de fundición inyectada de aluminio, con grado de protecc ión
IP66 general (grupo óptico y compartimento eléctrico). La luminar ia
se compone de módulos led de alto rendimiento y  ef ic ienc ia e
incorpora ópticas  f abr icadas  en PMMA  en módulos  de 7x1
(28LED). Driver electrónico para 230V – 240V . Cier re de v idr io
lenticular templado de 4mm de espesor para ofrecer un grado de
protección contra impactos IK08. Distribuc ión óptica as imétr ica
(A). Fijación vertical (V ) . Flujo lumínico de 4.000 lm con una
temperatura de color de 3000 K. Clase eléctrica Clase I (CI). Dr iver
programado para atenuarse un 70% de las 24:00h a las  06:00h
(LRT76). Incorpora s is tema adic ional de protecc ión contra
sobretensiones transitorias (C-PROTEC) . Color  de la luminar ia
negro texturado RAL 9005 (905T).
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Med. Acum Preu/un ImportCoef.

4.22 ut Llumenera tipus 2 0,000 388,75 0,00

Lluminàr ia t ipus  CLA MOD LED de Carandi n i  r e f e r è n c i a
CLM.GEN2.GC.A.V.L033H.CI.LRT76.C-PROTEC.905T ,
Con armadura de aluminio extrus ionado 6060 T6 anodizado y
tapas de fundición inyectada de aluminio, con grado de protecc ión
IP66 general (grupo óptico y compartimento eléctrico). La luminar ia
se compone de módulos led de alto rendimiento y  ef ic ienc ia e
incorpora ópticas  f abr icadas  en PMMA  en módulos  de 7x1
(28LED). Driver electrónico para 230V – 240V . Cier re de v idr io
lenticular templado de 4mm de espesor para ofrecer un grado de
protección contra impactos IK08. Distribuc ión óptica as imétr ica
(A). Fijación vertical (V ) . Flujo lumínico de 3.000 lm con una
temperatura de color de 3000 K. Clase eléctrica Clase I (CI). Dr iver
programado para atenuarse un 70% de las 24:00h a las  06:00h
(LRT76). Incorpora s is tema adic ional de protecc ión contra
sobretensiones transitorias (C-PROTEC) . Color  de la luminar ia
negro texturado RAL 9005 (905T).

4.23 ut Connexió  a xarxa existent 0,000 291,62 0,00

Connexió  a xarxa existent. Una vegada es tigui legalitzada la
instal.laicó nova mitjançant l'ampliaicó de l'actual. Inclou treball de
connexió a la regleta del punt de llum a partir del que es  prolonga
la línia, tan obra civil com d'electricista.

4.24 ut Conjunt d'actuacions necessaries per
legalització de la instal.lació de

0,000 900,00 0,00

Conjunt d'ac tuac ions  necessar ies  per  la legalitzac ió de la
instal.lació de l'enllumenat públic, inc lou redacc ió de projec te ,
documentació necessària per presentar a l'organisme competent,
inspecció de control i acta favorable, inclou tot lo necessar i per
contractar l'abastament elèctric per el enllumenat

4TOTAL Capítol 3.754,39:
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Capítol 5 : TELECOMUNICACIONS

Med. Acum Preu/un ImportCoef.

5.1 ut Cata per localització de serveis 0,000 71,00 0,00

Treballs i mitjans necessaris, inclós maquinària per  la realitzac ió
de cata manual per la localització de serveis soterrats.

5.2 m Tall serra disc paviment 0,000 3,79 0,00

Tall amb serra de disc de paviment de mesc les  bituminoses  o
formigó, f ins a una fondària de 20 cm

5.3 m2 Demol.paviment formigó o asfàltic 0,000 4,00 0,00

Demolició de paviment de formigó o asfàltic , de f ins  a 20 cm de
gruix amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió

5.4 m3 Transp.residus
cent.recic./monod./aboc.esp.,rec.<=10

0,000 6,87 0,00

Transport de residus a centre de rec ic latge, a monodipòs it, a
abocador específ ic o a centre de recollida i trans f erènc ia, amb
camió de 12 t, carregat amb mitjans mecànics, inclou esponjament.

5.5 m3 Disposic.monodipòsit sense bàscula 0,000 10,00 0,00

Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de res idus
inerts, inclou esponjament.

5.6 m3 Excav.rasa,h-4m,ampl.<=2m,terreny 35,866 9,02 323,51

Excavació de rasa de menys  de 4 m de f ondàr ia i f ins  a 2 m
d'amplària, en terreny no c lass if icat, amb mitjans  mecànics  i
càrrega mecànica del material excavat

5.7 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6- 21,974 12,90 283,46

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i f ins a 1,5 m,
amb material tolerable de la pròpia excavac ió, en tongades  de
gruix de f ins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compac tac ió del
95 % PM

5.8 m3 Transport terr.,camió transp. 12t 21,074 4,91 103,47

Transport de terres, i temps d'espera per a la càrrega, amb camió
per a transport de 12 t, inclou esponjament, inclou esponjament.

5.9 m3 Disposic.monodipòsit terres 21,070 2,91 61,31

Disposició controlada a monodipòsit, de terres, inclou esponjament
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Capítol 5 : TELECOMUNICACIONS

Med. Acum Preu/un ImportCoef.

5.10 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.=1,5- 40,832 1,23 50,22

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més  d'1,5 i menys  de 2 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM

5.11 m Canalització 4 tubs PVC rig 63 mm 72,960 15,89 1.159,33

Prisma de canalització per a instal·lacions de telefonia f ormat per
4 tubs de diàmetre 63 mm i de gruix 1,2 mm de PVC r ígid i dau de
recobriment  de formigó HM-20/P/20/I

5.12 m Tritub 3x40x3 PEAD 72,960 5,88 429,00

Tritub de polietilè d'alta densitat (PEAD / HDPE), verd, de 3x40 mm
de diàmetre i 3 mm de gruix, format per  tres  tubs  iguals , units
entre si per mitjà d'una membrana i disposats paral·lelament en un
mateix pla, subministrat en rotllos de 500 m de longitud, preparat i
col.locat per protegir amb prisma de formigó

5.13 m Canalització 2 tubs PVC rig 63 mm 3,000 10,09 30,27

Prisma de canalització per a instal·lacions de telefonia f ormat per
2 tubs de diàmetre 63 mm i de gruix 1,2 mm de PVC r ígid i dau de
recobriment de  formigó HM-20/P/20/I

5.14 m Canalització tub PVC D=40mm, 0,000 4,28 0,00

Canalització amb tub de PV C cor rugat de D=40 mm i dau de
recobriment de  formigó HM-20/P/20/I

5.15 u Pericó regist.form.pref.a/tapa,tp.DF- 1,000 861,68 861,68

Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus DF-III,  per
a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó HM-
20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

5.16 u Pericó regist.form.pref.a/tapa,tp.MF- 0,000 186,08 0,00

Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus MF- II, per
a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó HM-
20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

5.17 u Formació de pedestal per futura 0,000 197,94 0,00

Formació de pedestal de 700x350x730 mm amb f ormigó HM-
20/P/20/I per rebre els 6 tubs del pericó D o H amb peana ex ter ior
de 15 cm i plantilla d'angulars per subjecció de l'armari

5TOTAL Capítol 3.302,25:
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Arranjament carrer de l'Onze de Setembre Fase I

Pressupost (Valoracions Capítols)

Pressupost : --990DEF
Capítol 6 : GAS

Med. Acum Preu/un ImportCoef.

6.1 ut Cata per localització de serveis 0,000 71,00 0,00

Treballs i mitjans necessaris, inclós maquinària per  la realitzac ió
de cata manual per la localització de serveis soterrats.

6.2 m Tall serra disc paviment 0,000 3,79 0,00

Tall amb serra de disc de paviment de mesc les  bituminoses  o
formigó, f ins a una fondària de 20 cm

6.3 m2 Demol.paviment formigó o asfàltic 0,000 4,00 0,00

Demolició de paviment de formigó o asfàltic , de f ins  a 20 cm de
gruix amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió

6.4 m3 Transp.residus
cent.recic./monod./aboc.esp.,rec.<=10

0,000 6,87 0,00

Transport de residus a centre de rec ic latge, a monodipòs it, a
abocador específ ic o a centre de recollida i trans f erènc ia, amb
camió de 12 t, carregat amb mitjans mecànics, inclou esponjament.

6.5 m3 Disposic.monodipòsit sense bàscula 0,000 10,00 0,00

Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de res idus
inerts, inclou esponjament.

6.6 m3 Excav.rasa,h-4m,ampl.<=2m,terreny 15,932 9,02 143,71

Excavació de rasa de menys  de 4 m de f ondàr ia i f ins  a 2 m
d'amplària, en terreny no c lass if icat, amb mitjans  mecànics  i
càrrega mecànica del material excavat

6.7 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6- 9,294 12,90 119,89

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i f ins a 1,5 m,
amb material tolerable de la pròpia excavac ió, en tongades  de
gruix de f ins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compac tac ió del
95 % PM

6.8 m3 Transport terr.,camió transp. 12t 9,826 4,91 48,25

Transport de terres, i temps d'espera per a la càrrega, amb camió
per a transport de 12 t, inclou esponjament, inclou esponjament.

6.9 m3 Disposic.monodipòsit terres 9,830 2,91 28,61

Disposició controlada a monodipòsit, de terres, inclou esponjament
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Arranjament carrer de l'Onze de Setembre Fase I

Pressupost (Valoracions Capítols)

Pressupost : --990DEF
Capítol 6 : GAS

Med. Acum Preu/un ImportCoef.

6.10 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.=1,5- 26,553 1,23 32,66

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més  d'1,5 i menys  de 2 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM

6.11 m3 Protecció amb sorra 6,638 23,66 157,06

Protecció de conducte amb sor ra, f ormac ió llit  i recubr iment
superior, inclós rasanteig del fons de la rasa.

6TOTAL Capítol 530,18:
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Arranjament carrer de l'Onze de Setembre Fase I

Pressupost (Valoracions Capítols)

Pressupost : --990DEF
Capítol 7 : PAVIMENTS

Med. Acum Preu/un ImportCoef.

7.1 m Tall serra disc paviment 0,000 3,79 0,00

Tall amb serra de disc de paviment de mesc les  bituminoses  o
formigó, f ins a una fondària de 20 cm

7.2 m2 Demol.paviment formigó o asfàltic 0,000 4,00 0,00

Demolició de paviment de formigó o asfàltic , de f ins  a 20 cm de
gruix amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió

7.3 m2 Demol.paviment
panot.sob/form.,g<=20cm,ampl.<=2m,r

0,000 6,68 0,00

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

7.4 m Demolic.vorada 0,000 3,28 0,00

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor  i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

7.5 m3 Transp.residus
cent.recic./monod./aboc.esp.,rec.<=10

0,000 6,87 0,00

Transport de residus a centre de rec ic latge, a monodipòs it, a
abocador específ ic o a centre de recollida i trans f erènc ia, amb
camió de 12 t, carregat amb mitjans mecànics, inclou esponjament.

7.6 m3 Disposic.monodipòsit sense bàscula 0,000 10,00 0,00

Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de res idus
inerts, inclou esponjament.

7.7 m3 Excav.p/caixa pav.,terreny tràns.(SPT 484,187 6,01 2.909,96

Excavació per a caixa de paviment en ter reny  de tràns it (SPT
>50), realitzada amb pala car regadora amb escar if icadora i
càrrega indirecta sobre camió

7.8 m3 Terraplenada/picon.caixa 685,816 5,88 4.032,60

Terraplenada i piconatge per a caixa de pav iment amb mater ial
tolerable de la pròpia excavació, en tongades  de f ins  a 25 cm,
amb una compactació del 95 % del PM

7.9 m3 Transport terr.,camió transp. 12t -104,792 4,91 -514,53

Transport de terres, i temps d'espera per a la càrrega, amb camió
per a transport de 12 t, inclou esponjament, inclou esponjament.
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Arranjament carrer de l'Onze de Setembre Fase I

Pressupost (Valoracions Capítols)

Pressupost : --990DEF
Capítol 7 : PAVIMENTS

Med. Acum Preu/un ImportCoef.

7.10 m3 Disposic.monodipòsit terres -104,790 2,91 -304,94

Disposició controlada a monodipòsit, de terres, inclou esponjament

7.11 m2 Repàs+picon.caixa paviment,95%PM 674,292 0,61 411,32

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compac tac ió del
95% PM

7.12 m3 Base tot-u art.,estesa+picon.98%PM 131,033 23,30 3.053,07

Base de tot-u artif icial, amb estesa i piconatge del material al 98%
del PM

7.13 m Vorada recta form., MC, A2
B, H, T(R-5MPa),col./s.form.no est.

105,040 17,18 1.804,59

Vorada recta de peces  de f ormigó, monocapa, amb secc ió
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe c limàtica
B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a f lex ió T (R-5
MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compress ió i de
10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

7.14 m3 Base o protecció de formigó HM- 15,179 79,14 1.201,27

Base o protecció de formigó HM-20/B/40/I, de consistènc ia tova i
grandària màxima del granulat 40 mm, abocat amb transpor t
interior mecànic  amb es tesa i v ibratge manual, amb acabat
reglejat, inclou replanteig,

7.15 m2 Paviment amb peces de panot 151,785 27,18 4.125,52

Paviment amb peces de panot tipus THORO, segons f itxa color  a
escollir, de 20x20x7, sempre amb peces  senceres  a excepc ió
entrega a façanes i junts de canvis de direcció, sobre guix  de 5
cm de morter, preparació adherència amb llis cat de c iment cola
per la cara inf er ior , a truc  de maceta de goma f ins  a 1 cm
d'asiento. Inclou part proporcional d'unió amb voreres  car rers
existents.

7.16 m3 Paviment form.HM-
30/B/20/I+E,camió,vibr.mecànic,remol.

55,001 97,07 5.338,95

Paviment de f ormigó HM-30/B/20/I+E de cons is tènc ia tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des  de camió,
estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic af egint 4 kg/m2 de
pols de quars gris

7.17 m Junt pavim.form.perfil buit 37,590 4,03 151,49

Formació de junt en paviment de formigó, amb per f il buit de PV C
de 8 cm d'alçària, col·locat amb el mateix formigó

AM2 Pàg. 20Pàg.20



Arranjament carrer de l'Onze de Setembre Fase I

Pressupost (Valoracions Capítols)

Pressupost : --990DEF
Capítol 7 : PAVIMENTS

Med. Acum Preu/un ImportCoef.

7.18 m Tall junt pavim.form. ampl.=6-8mm,h>= 90,300 3,27 295,28

Tall amb serra de disc en paviment de formigó per  a f ormac ió de
junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 4 cm

7.19 m2 Acabat+allisada talús,m.mec. 147,701 1,48 218,60

Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics

7.20 m Esglaó formigó pref.,1
secc.escair.,34x18cm,bisell,llis,gris,col

0,000 53,63 0,00

Esglaó de formigó prefabricat d'1 peça de secc ió escairada de
34x18 cm, amb bisell i acabat llis , de color  gr is , col· locat amb
morter M 7,5

7TOTAL Capítol 22.723,18:
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Arranjament carrer de l'Onze de Setembre Fase I

Pressupost (Valoracions Capítols)

Pressupost : --990DEF
Capítol 8 : VARIS

Med. Acum Preu/un ImportCoef.

8.1 ut Control de Qualitat 0,180 1.604,70 288,85

Despeses de control de qualitat a justif icar.

8.2 ut Plànols 0,180 460,38 82,87

Despeses per redacció plànols definitiu (as  build)  i jus tif icac ió
canvis (preu tancat)

8.3 ut Despeses de seguretat i salut 0,180 6.418,79 1.155,38

Cost del conjunt de materials i treballs per la seguretat i salut de
l'obra, preu tancat

8TOTAL Capítol 1.527,10:

AM2 Pàg. 22Pàg.22
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Arranjament del carrer de l'Onze de Setembre, Fase II

Pressupost (Valoracions Capítols)

Pressupost : --990DEF
Capítol 1 : SANEJAMENT

Med. Acum Preu/un ImportCoef.

1.1 ut Cata per localització de serveis 0,000 71,00 0,00

Treballs i mitjans necessaris, inclós maquinària per  la realitzac ió
de cata manual per la localització de serveis soterrats.

1.2 m Tall serra disc paviment 0,000 3,79 0,00

Tall amb serra de disc de paviment de mesc les  bituminoses  o
formigó, f ins a una fondària de 20 cm

1.3 m3 Excav.rasa,h-4m,ampl.<=2m,terreny 173,166 9,02 1.561,96

Excavació de rasa de menys  de 4 m de f ondàr ia i f ins  a 2 m
d'amplària, en terreny no c lass if icat, amb mitjans  mecànics  i
càrrega mecànica del material excavat

1.4 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6- 141,173 12,90 1.821,13

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i f ins a 1,5 m,
amb material tolerable de la pròpia excavac ió, en tongades  de
gruix de f ins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compac tac ió del
95 % PM

1.5 m3 Transport terr.,camió transp. 12t 38,844 4,91 190,72

Transport de terres, i temps d'espera per a la càrrega, amb camió
per a transport de 12 t, inclou esponjament, inclou esponjament.

1.6 m3 Disposic.monodipòsit terres 38,840 2,91 113,02

Disposició controlada a monodipòsit, de terres, inclou esponjament

1.7 m2 Demol.paviment formigó o asfàltic 0,000 4,00 0,00

Demolició de paviment de formigó o asfàltic , de f ins  a 20 cm de
gruix amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió

1.8 m Demol.claveguera formigó 34,730 5,89 204,56

Demolició de claveguera de f ins  a 60 cm de diàmetre o f ins  a
40x60 cm, de formigó v ibropremsat amb solera de 15 cm de
formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió, realitzada
en situació de prestació prov is ional del servei mentre es  va
reposant el tram amb els tubs nous.

1.9 ut Demol.pou 100x100cm 1,000 29,37 29,37

Demolició de pou de 100x100 cm, de parets  de 30 cm de maó,
amb mitjans mecànics  i càr rega sobre camiór , realitzada en
situació de prestació provisional del servei mentre es va reposant
el tram amb els pous nous.

AM2 Pàg. 1Pàg.1



Arranjament del carrer de l'Onze de Setembre, Fase II

Pressupost (Valoracions Capítols)

Pressupost : --990DEF
Capítol 1 : SANEJAMENT

Med. Acum Preu/un ImportCoef.

1.10 ut Demol.escomesa,solera 0,000 19,41 0,00

Demolició d'escomesa de clavegueram amb solera de 15 cm de
formigó amb compressor i càrrega mecànica sobre camió

1.11 m3 Transp.residus
cent.recic./monod./aboc.esp.,rec.<=10

7,388 6,87 50,76

Transport de residus a centre de rec ic latge, a monodipòs it, a
abocador específ ic o a centre de recollida i trans f erènc ia, amb
camió de 12 t, carregat amb mitjans mecànics, inclou esponjament.

1.12 m3 Disposic.monodipòsit sense bàscula 7,388 10,00 73,88

Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de res idus
inerts, inclou esponjament.

1.13 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.=1,5- 101,640 1,23 125,02

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més  d'1,5 i menys  de 2 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM

1.14 m Tub PP corrugat PLOMYSAN SN8 315 72,900 23,61 1.721,17

Tub de PP COARR tipus PLOMYSAN junta SN8 315 mm, i col. locat
al fons de la rasa a la rasant, inc lou la sor ra de base i la de
protecció.

1.15 ut Connexió a la xarxa existent de 0,000 145,50 0,00

Treballs i materials necessaris per a la connexió de la xarxa nova
a la existent.

1.16 ut Connexió a xarxa en alta 0,000 242,70 0,00

Treballs i materials necessaris per a la connex ió a l'arqueta de
l'antiga depuradora de on surt el col.lector cap a la nova

1.17 ut Solera mitja canya HM- 3,000 46,37 139,11

Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix
mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de diàmetre 60 cm, nova o en
pou existent

1.18 m Paret pou circ.D=80cm,g=15cm,maó 5,970 193,79 1.156,93

Paret per a pou circular de D=80 cm, de gruix 15 cm de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, nova o en ar ranjament de pou
existent

AM2 Pàg. 2Pàg.2



Arranjament del carrer de l'Onze de Setembre, Fase II

Pressupost (Valoracions Capítols)

Pressupost : --990DEF
Capítol 1 : SANEJAMENT

Med. Acum Preu/un ImportCoef.

1.19 ut Bastiment ,fos.dúctil,p/pou reg.+tapa 3,000 135,39 406,17

Bastiment de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas
lliure de 700 mm de diàmetre i classe B125 segons norma UNE-EN
124, col·locat amb morter

1.20 ut Formació pou sifònic 0,000 347,45 0,00

Formació de pou sifònic provisional consistent en la connex ió del
pou f inal de la xarxa de pluvials, amb més fondària per tal de sor tir
1 metre per damunt de la solera amb tub de 315 mm PP D 315,
colze i tub f ins al pou proper de la xarxa de residuals.

1.21 m Escomesa Tub PP D 160 Junta SN8 20,000 20,68 413,60

Escomesa amb tub de PP COARR PLOMYSAN SN8 160 MM negre,
inclou connexió, formigó de base i de protecció

1.22 m Escomesa Tub PP D 200 Junta SN8 3,000 24,97 74,91

Escomesa amb tub de PP COARR PLOMYSAN SN8 200 MM negre,
inclou connexió, formigó de base i de protecció

1.23 ut Peces complementàries escomesa 4,000 86,68 346,72

Subminis tre i col· locac ió de peces  complementàr ies  p e r
sanejament montades sobre canonada de PVC de 315, mit jançant
reducció (unió amb vella), pinça (unió amb general)  i colzes  en
escomses de residuals

1.24 u Caixa p/embor.70x30x85cm,paret
maó
calat,arrebos.+llisc.int.,mort.1:2:10,sole

2,000 105,38 210,76

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets  de 14 cm de
gruix de maó calat, arrebossada i llis cada per  dins  amb mor ter
mixt 1:2:10 sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

1.25 u Bastiment+reixa practic.,p/embor.,fosa
grisa,800x364x50mm,pes=52kg,col.mo

2,000 78,22 156,44

Bastiment i reixa practicable per a embornal, de f osa gr isa de
800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes, col·locat amb morter

1.26 ut Peces complementàries escomesa 2,000 54,00 108,00

Subministre i col·locació de peces  complementàr ies  muntades
sobe canonades PVC 400 i 160, mit jançant pinça (unió amb
general) i colzes en escomeses de pluvials

AM2 Pàg. 3Pàg.3



Arranjament del carrer de l'Onze de Setembre, Fase II

Pressupost (Valoracions Capítols)

Pressupost : --990DEF
Capítol 1 : SANEJAMENT

Med. Acum Preu/un ImportCoef.

1.27 m Caixa p/interc.84x50cm,parets 14cm
calat,arrebos.+llisc.int.,1:2:10,solera

0,000 72,54 0,00

Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets  de 14 cm de
gruix de maó calat, arrebossada i llis cada per  dins  amb mor ter
mixt 1:2:10, sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

1.28 m Bastiment llum=50cm p/interc.,S235JR 0,000 40,85 0,00

Bastiment de 50 cm de llum per  a interceptor , de per f il d'acer
S235JR de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m,
col·locat amb morter mixt 1:2:10

1.29 u Reixa practic.,p/interc.,fosa
grisa,982x490x76mm,pes=145kg,col.an

0,000 117,22 0,00

Reixa practicable, per a interceptor de fosa grisa, de 982x490x76
mm i 145 kg de pes i col·locada ancorada al formigó

1.30 ut Prova funcionament xarxa sanejament 0,000 300,00 0,00

Prova de funcionament d'una xarxa de sanejament, segons  Plec
de Presc r ipc ions  Tècniques  Generals  de Canonades  d e
Sanejament de Poblacions

1TOTAL Capítol 8.904,23:
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Arranjament del carrer de l'Onze de Setembre, Fase II

Pressupost (Valoracions Capítols)

Pressupost : --990DEF
Capítol 2 : AIGUA POTABLE

Med. Acum Preu/un ImportCoef.

2.1 ut Cata per localització de serveis 0,000 71,00 0,00

Treballs i mitjans necessaris, inclós maquinària per  la realitzac ió
de cata manual per la localització de serveis soterrats.

2.2 m Tall serra disc paviment 0,000 3,79 0,00

Tall amb serra de disc de paviment de mesc les  bituminoses  o
formigó, f ins a una fondària de 20 cm

2.3 m Xarxa Ø50 provisional 0,000 4,13 0,00

Subministre i muntatge en façana de tub de polietilè diàmetre 50
mm com a xarxa provisional per executar les obres.

2.4 ut Connexió provisional a xarxa d'aigua 0,000 299,24 0,00

Connexió a la general per connectar el provisional d'obres d'aigua
potable, muntat sobre canoncada de f ibrociment de diàmetre 90
mm (inclou el subministre i muntatge del material

2.5 ut Escomesa provisional 0,000 40,30 0,00

Escomensa provisional montada sobre tub de polietilè diametre 50
mm del provisional d'obres

2.6 m2 Demol.paviment formigó o asfàltic 0,000 4,00 0,00

Demolició de paviment de formigó o asfàltic , de f ins  a 20 cm de
gruix amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió

2.7 m3 Transp.residus
cent.recic./monod./aboc.esp.,rec.<=10

0,000 6,87 0,00

Transport de residus a centre de rec ic latge, a monodipòs it, a
abocador específ ic o a centre de recollida i trans f erènc ia, amb
camió de 12 t, carregat amb mitjans mecànics, inclou esponjament.

2.8 m3 Disposic.monodipòsit sense bàscula 0,000 10,00 0,00

Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de res idus
inerts, inclou esponjament.

2.9 m3 Excav.rasa,h-4m,ampl.<=2m,terreny 30,424 9,02 274,42

Excavació de rasa de menys  de 4 m de f ondàr ia i f ins  a 2 m
d'amplària, en terreny no c lass if icat, amb mitjans  mecànics  i
càrrega mecànica del material excavat
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Arranjament del carrer de l'Onze de Setembre, Fase II

Pressupost (Valoracions Capítols)

Pressupost : --990DEF
Capítol 2 : AIGUA POTABLE

Med. Acum Preu/un ImportCoef.

2.10 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6- 21,297 12,90 274,73

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i f ins a 1,5 m,
amb material tolerable de la pròpia excavac ió, en tongades  de
gruix de f ins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compac tac ió del
95 % PM

2.11 m3 Transport terr.,camió transp. 12t 15,204 4,91 74,65

Transport de terres, i temps d'espera per a la càrrega, amb camió
per a transport de 12 t, inclou esponjament, inclou esponjament.

2.12 m3 Disposic.monodipòsit terres 15,200 2,91 44,23

Disposició controlada a monodipòsit, de terres, inclou esponjament

2.13 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.=1,5- 30,424 1,23 37,42

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més  d'1,5 i menys  de 2 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM

2.14 m3 Protecció amb sorra 9,127 23,66 215,94

Protecció de conducte amb sor ra, f ormac ió llit  i recubr iment
superior, inclós rasanteig del fons de la rasa.

2.15 m Tub PE
SDR 17,UNE-EN 12201-
2,connect.pressió,dific.mitjà,accessoris

71,060 20,19 1.434,70

Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèr ie SDR 17, UNE-EN
12201-2, soldat, amb grau de dif icultat mitjà, utilitzant accessor is
de plàstic i col·locat al fons de la rasa

2.16 ut Escomesa 32 4,000 136,19 544,76

Renovació o nova instal·lació d'escomesa amb tub de polietilè de
densitat baixa, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 A TM
de pressió nominal, connectat a pressió, amb grau de dif icultat
mitjà i per a col.locar soterrat, amb accesoris necessar is  ( inc lou
vàlvula antiretorn).

2.17 ut Armari per comptador 4,000 138,34 553,36

Subministre i ins tal. lac ió de peça pref abr icada de f ormigó i
construcció de peana de suport,  per la instal.lació del comptador
d'aigua, inclou preinstal.lació, claus de pas i retenció i  portilla amb
suministre de tapa i marc, inclou treballs de col·locació i mater ials
necessaris
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Capítol 2 : AIGUA POTABLE

Med. Acum Preu/un ImportCoef.

2.18 ut Cinta senyalització color 71,060 0,41 29,13

Cinta senyalització polietilé canalitzac ions  de serveis , color
corresponent, col·locada a la rasa.

2.19 ut Boca de reg 45 mm, racord BCN, 0,000 244,80 0,00

Boca de reg DN40 45 mm Racor Barcelona amb arqueta, revestida
d'epoxy.

2.20 u Vàlvula comporta+brides,cos
GJS-500-7,volant de fosa,pericó

0,000 229,87 0,00

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos cur t, de 100 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos  de f osa nodular  EN-
GJS-500-7 (GGG50)  i tapa de f osa nodular  EN-GJS-500-7
(GGG50) , amb reves timent de res ina epox i (250 mic res ) ,
comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic , eix  d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de f osa,
muntada en trampillo

2.21 u Vàlvula comporta+brides,cos
GJS-500-7,volant de fosa,pericó

0,000 94,61 0,00

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 65 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular  EN-GJS-
500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) ,
amb revestiment de res ina epox i (250 mic res ) , compor ta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic , eix  d'acer  inox idable
1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada
en pericó de canalització soterrada

2.22 ut Instal.lació de purga 0,000 117,75 0,00

Instal.lació de purga del tram o xarxa per buidar les canonades  en
cas de neteja, manteniment o avaria, mitjançant collari, vàlvula de
comporta, i canonada de desguas  connec tada amb vàlvula
antirretorn

2.23 u Instal.lació de ventosa DN 50 mm PN 0,000 176,12 0,00

Ventosa embridada de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar  de
pressió de prova,  muntada en pericó de canalització soterrada

2.24 ut Hidrant soterrat homologat 80 (H2) 0,000 846,80 0,00

Hidrant soterrat homologat 80 (1+2 boques) amb arqueta, segons
reglamentació Generalitat.

2.25 ut Connexió a la xarxa existent d'aigua 0,000 53,50 0,00

Treballs i materials necessaris per la connexió de la xarxa nova a
la existent.
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Capítol 2 : AIGUA POTABLE

Med. Acum Preu/un ImportCoef.

2.26 ut Connexió a escomesa existent 0,000 39,25 0,00

Treballs de connexio i vàlvules necessàries en escomesa existent

2.27 ut Prova pressió+estanquitat tram xarxa 0,000 850,00 0,00

Prova de pressió i estanquitat d'un tram de xarxa d'abas tament,
segons la norma UNE-EN 805

2.28 u Neteja i desinfecció xarxa nova 0,000 214,00 0,00

Neteja i desinfecció xarxa d'aigua nova segons la reglamentac ió
sanitària

2TOTAL Capítol 3.483,34:
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Capítol 3 : ENLLUMENAT PÚBLIC

Med. Acum Preu/un ImportCoef.

3.1 ut Cata per localització de serveis 0,000 71,00 0,00

Treballs i mitjans necessaris, inclós maquinària per  la realitzac ió
de cata manual per la localització de serveis soterrats.

3.2 m Tall serra disc paviment 0,000 3,79 0,00

Tall amb serra de disc de paviment de mesc les  bituminoses  o
formigó, f ins a una fondària de 20 cm

3.3 m2 Demol.paviment formigó o asfàltic 0,000 4,00 0,00

Demolició de paviment de formigó o asfàltic , de f ins  a 20 cm de
gruix amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió

3.4 m3 Transp.residus
cent.recic./monod./aboc.esp.,rec.<=10

0,000 6,87 0,00

Transport de residus a centre de rec ic latge, a monodipòs it, a
abocador específ ic o a centre de recollida i trans f erènc ia, amb
camió de 12 t, carregat amb mitjans mecànics, inclou esponjament.

3.5 m3 Disposic.monodipòsit sense bàscula 0,000 10,00 0,00

Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de res idus
inerts, inclou esponjament.

3.6 m3 Excav.rasa,h-4m,ampl.<=2m,terreny 6,203 9,02 55,95

Excavació de rasa de menys  de 4 m de f ondàr ia i f ins  a 2 m
d'amplària, en terreny no c lass if icat, amb mitjans  mecànics  i
càrrega mecànica del material excavat

3.7 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6- 2,669 12,90 34,43

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i f ins a 1,5 m,
amb material tolerable de la pròpia excavac ió, en tongades  de
gruix de f ins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compac tac ió del
95 % PM

3.8 m3 Transport terr.,camió transp. 12t 4,770 4,91 23,42

Transport de terres, i temps d'espera per a la càrrega, amb camió
per a transport de 12 t, inclou esponjament, inclou esponjament.

3.9 m3 Disposic.monodipòsit terres 4,770 2,91 13,88

Disposició controlada a monodipòsit, de terres, inclou esponjament
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Capítol 3 : ENLLUMENAT PÚBLIC

Med. Acum Preu/un ImportCoef.

3.10 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.=1,5- 11,757 1,23 14,46

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més  d'1,5 i menys  de 2 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM

3.11 m3 Protecció amb sorra 2,669 23,66 63,15

Protecció de conducte amb sor ra, f ormac ió llit  i recubr iment
superior, inclós rasanteig del fons de la rasa.

3.12 m 1 tub corrugats pvc 63MM, doble capa 40,090 5,15 206,46

Subministre i col.locació de 1 tub cor rugat de PV C de 63 mm.
enterrat

3.13 m Conductor Cu 40,090 5,25 210,47

Conductor de coure nu, unipolar  de secc ió 1x35 mm2, muntat
soterrat en xarxa de terra

3.14 m3 Base o protecció de formigó HM- 0,000 79,14 0,00

Base o protecció de formigó HM-20/B/40/I, de consistènc ia tova i
grandària màxima del granulat 40 mm, abocat amb transpor t
interior mecànic  amb es tesa i v ibratge manual, amb acabat
reglejat, inclou replanteig,

3.15 ut Cinta senyalització color 35,590 0,41 14,59

Cinta senyalització polietilé canalitzac ions  de serveis , color
corresponent, col·locada a la rasa.

3.16 u Pericó regist.fàbrica
maó,60x60x60cm,p/inst.serveis,+lliscat

0,000 88,47 0,00

Pericó de registre de fàbr ica de maó de 60x60x60 cm, per  a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix  de maó
calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb
morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de
maó calat de 10 cm de gruix  i rebler t lateral amb ter ra de la
mateixa excavació

3.17 m Cable 0,6/1 kV RZ, 4x6mm2,col.en tub 40,090 4,16 166,77

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tens ió ass ignada,
amb designació RZ, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb cober ta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub
soterrat
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Capítol 3 : ENLLUMENAT PÚBLIC

Med. Acum Preu/un ImportCoef.

3.18 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 24,000 0,91 21,84

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tens ió ass ignada,
amb designació RV-K, unipolar , de secc ió 1 x  2,5 mm2, amb
coberta del cable de PVC, col·locat a l'interior de la columna

3.19 ut Piqueta de connexió a terra 3,000 21,31 63,93

Piqueta de connexió a terra d'acer  i recobr iment de coure, de
2000 mm de llargària, clavada a terra.

3.20 u Columna de fossa de 3,20 m 3,000 510,31 1.530,93

Columna fabricada en fossa, tipus VILLA de BENITO, 3,20 metres
d'alçada, amb imprimació antioxidants  acabada en color  negre
mate
coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

3.21 u Llumenera tipus 1 3,000 388,75 1.166,25

Lluminàr ia t ipus  CLA MOD LED de Carandi n i  r e f e r è n c i a
CLM.GEN2.GC.A.V.L043.CI.LRT76.C-PROTEC.905T,
Con armadura de aluminio extrus ionado 6060 T6 anodizado y
tapas de fundición inyectada de aluminio, con grado de protecc ión
IP66 general (grupo óptico y compartimento eléctrico). La luminar ia
se compone de módulos led de alto rendimiento y  ef ic ienc ia e
incorpora ópticas  f abr icadas  en PMMA  en módulos  de 7x1
(28LED). Driver electrónico para 230V – 240V . Cier re de v idr io
lenticular templado de 4mm de espesor para ofrecer un grado de
protección contra impactos IK08. Distribuc ión óptica as imétr ica
(A). Fijación vertical (V ) . Flujo lumínico de 4.000 lm con una
temperatura de color de 3000 K. Clase eléctrica Clase I (CI). Dr iver
programado para atenuarse un 70% de las 24:00h a las  06:00h
(LRT76). Incorpora s is tema adic ional de protecc ión contra
sobretensiones transitorias (C-PROTEC) . Color  de la luminar ia
negro texturado RAL 9005 (905T).
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Capítol 3 : ENLLUMENAT PÚBLIC

Med. Acum Preu/un ImportCoef.

3.22 ut Llumenera tipus 2 0,000 388,75 0,00

Lluminàr ia t ipus  CLA MOD LED de Carandi n i  r e f e r è n c i a
CLM.GEN2.GC.A.V.L033H.CI.LRT76.C-PROTEC.905T ,
Con armadura de aluminio extrus ionado 6060 T6 anodizado y
tapas de fundición inyectada de aluminio, con grado de protecc ión
IP66 general (grupo óptico y compartimento eléctrico). La luminar ia
se compone de módulos led de alto rendimiento y  ef ic ienc ia e
incorpora ópticas  f abr icadas  en PMMA  en módulos  de 7x1
(28LED). Driver electrónico para 230V – 240V . Cier re de v idr io
lenticular templado de 4mm de espesor para ofrecer un grado de
protección contra impactos IK08. Distribuc ión óptica as imétr ica
(A). Fijación vertical (V ) . Flujo lumínico de 3.000 lm con una
temperatura de color de 3000 K. Clase eléctrica Clase I (CI). Dr iver
programado para atenuarse un 70% de las 24:00h a las  06:00h
(LRT76). Incorpora s is tema adic ional de protecc ión contra
sobretensiones transitorias (C-PROTEC) . Color  de la luminar ia
negro texturado RAL 9005 (905T).

3.23 ut Connexió  a xarxa existent 0,000 291,62 0,00

Connexió  a xarxa existent. Una vegada es tigui legalitzada la
instal.laicó nova mitjançant l'ampliaicó de l'actual. Inclou treball de
connexió a la regleta del punt de llum a partir del que es  prolonga
la línia, tan obra civil com d'electricista.

3.24 ut Conjunt d'actuacions necessaries per
legalització de la instal.lació de

0,000 900,00 0,00

Conjunt d'ac tuac ions  necessar ies  per  la legalitzac ió de la
instal.lació de l'enllumenat públic, inc lou redacc ió de projec te ,
documentació necessària per presentar a l'organisme competent,
inspecció de control i acta favorable, inclou tot lo necessar i per
contractar l'abastament elèctric per el enllumenat

3TOTAL Capítol 3.586,53:
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Capítol 4 : MITJA I BAIXA TENSIÓ

Med. Acum Preu/un ImportCoef.

4.1 u Despeses operador per adequació 0,000 4.814,31 0,00

Despeses operador  per  adequac ió línies  ex is tents  segons
referencia NSCCTA 0568950-RC,  segons es detalla en annexe
corresponent

4.2 u Despeses per extensió de xarxa 0,030 38.358,24 1.150,75

Despeses d'execució material  per  ex tens ió de xarxa segons
referencia NSCCTA 0568950-RC,  segons es detalla en annexe
corresponent

4.3 ut Cata per localització de serveis 2,000 71,00 142,00

Treballs i mitjans necessaris, inclós maquinària per  la realitzac ió
de cata manual per la localització de serveis soterrats.

4.4 m3 Excav.rasa,h-4m,ampl.<=2m,terreny 41,035 9,02 370,14

Excavació de rasa de menys  de 4 m de f ondàr ia i f ins  a 2 m
d'amplària, en terreny no c lass if icat, amb mitjans  mecànics  i
càrrega mecànica del material excavat

4.5 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6- 30,707 12,90 396,12

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i f ins a 1,5 m,
amb material tolerable de la pròpia excavac ió, en tongades  de
gruix de f ins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compac tac ió del
95 % PM

4.6 m3 Transport terr.,camió transp. 12t 18,526 4,91 90,96

Transport de terres, i temps d'espera per a la càrrega, amb camió
per a transport de 12 t, inclou esponjament, inclou esponjament.

4.7 m3 Disposic.monodipòsit terres 18,530 2,91 53,92

Disposició controlada a monodipòsit, de terres, inclou esponjament

4.8 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.=1,5- 41,410 1,23 50,93

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més  d'1,5 i menys  de 2 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM

4.9 m3 Protecció amb sorra 9,603 23,66 227,21

Protecció de conducte amb sor ra, f ormac ió llit  i recubr iment
superior, inclós rasanteig del fons de la rasa.

AM2 Pàg. 13Pàg.13



Arranjament del carrer de l'Onze de Setembre, Fase II

Pressupost (Valoracions Capítols)

Pressupost : --990DEF
Capítol 4 : MITJA I BAIXA TENSIÓ

Med. Acum Preu/un ImportCoef.

4.10 m Canalització 2tubs PVC D=160mm,dau 7,000 34,35 240,45

Canalització amb dos tubs de PVC corrugat doble cara de D=160
mm i dau de recobriment de 35x60 cm amb formigó HM-20/P/20/I,
inclou part proporcional d'obra civil necessària

4.11 u Loseta especial de senyalització 121,000 0,61 73,81

Subministre i col.locació de loseta especial de senyalitzac ió per
línies elèctriques soterrades

4.12 ut Caixa de distribució urbana CDU 3,000 213,99 641,97

Subministre i col.locació en línia de façana de CDU segons  detalls
de l'estudi tècnic  per  la elec tr if icac ió del v ial de annexe de
memòria  corresponent, inclou armar i pref abr icat, CGP, tubs  i
accesoris necessaris

4.13 ut Caixa de seccionament 1,000 173,99 173,99

Ninxol prefabricat i porta metàlica per  caixa de secc ionament i
CGP, segons detalls de l'estudi tècnic per la electrif icac ió del v ial
de annexe de memòria  corresponent, inclou a CGP, tubs , canal
de protecció i accesoris necessaris

4TOTAL Capítol 3.612,25:
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Capítol 5 : TELECOMUNICACIONS

Med. Acum Preu/un ImportCoef.

5.1 ut Cata per localització de serveis 0,000 71,00 0,00

Treballs i mitjans necessaris, inclós maquinària per  la realitzac ió
de cata manual per la localització de serveis soterrats.

5.2 m Tall serra disc paviment 0,000 3,79 0,00

Tall amb serra de disc de paviment de mesc les  bituminoses  o
formigó, f ins a una fondària de 20 cm

5.3 m2 Demol.paviment formigó o asfàltic 0,000 4,00 0,00

Demolició de paviment de formigó o asfàltic , de f ins  a 20 cm de
gruix amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió

5.4 m3 Transp.residus
cent.recic./monod./aboc.esp.,rec.<=10

0,000 6,87 0,00

Transport de residus a centre de rec ic latge, a monodipòs it, a
abocador específ ic o a centre de recollida i trans f erènc ia, amb
camió de 12 t, carregat amb mitjans mecànics, inclou esponjament.

5.5 m3 Disposic.monodipòsit sense bàscula 0,000 10,00 0,00

Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de res idus
inerts, inclou esponjament.

5.6 m3 Excav.rasa,h-4m,ampl.<=2m,terreny 21,115 9,02 190,46

Excavació de rasa de menys  de 4 m de f ondàr ia i f ins  a 2 m
d'amplària, en terreny no c lass if icat, amb mitjans  mecànics  i
càrrega mecànica del material excavat

5.7 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6- 11,359 12,90 146,53

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i f ins a 1,5 m,
amb material tolerable de la pròpia excavac ió, en tongades  de
gruix de f ins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compac tac ió del
95 % PM

5.8 m3 Transport terr.,camió transp. 12t 13,984 4,91 68,66

Transport de terres, i temps d'espera per a la càrrega, amb camió
per a transport de 12 t, inclou esponjament, inclou esponjament.

5.9 m3 Disposic.monodipòsit terres 13,980 2,91 40,68

Disposició controlada a monodipòsit, de terres, inclou esponjament
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Capítol 5 : TELECOMUNICACIONS

Med. Acum Preu/un ImportCoef.

5.10 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.=1,5- 27,876 1,23 34,29

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més  d'1,5 i menys  de 2 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM

5.11 m Canalització 4 tubs PVC rig 63 mm 35,580 15,89 565,37

Prisma de canalització per a instal·lacions de telefonia f ormat per
4 tubs de diàmetre 63 mm i de gruix 1,2 mm de PVC r ígid i dau de
recobriment  de formigó HM-20/P/20/I

5.12 m Tritub 3x40x3 PEAD 35,580 5,88 209,21

Tritub de polietilè d'alta densitat (PEAD / HDPE), verd, de 3x40 mm
de diàmetre i 3 mm de gruix, format per  tres  tubs  iguals , units
entre si per mitjà d'una membrana i disposats paral·lelament en un
mateix pla, subministrat en rotllos de 500 m de longitud, preparat i
col.locat per protegir amb prisma de formigó

5.13 m Canalització 2 tubs PVC rig 63 mm 19,540 10,09 197,16

Prisma de canalització per a instal·lacions de telefonia f ormat per
2 tubs de diàmetre 63 mm i de gruix 1,2 mm de PVC r ígid i dau de
recobriment de  formigó HM-20/P/20/I

5.14 m Canalització tub PVC D=40mm, 17,500 4,28 74,90

Canalització amb tub de PV C cor rugat de D=40 mm i dau de
recobriment de  formigó HM-20/P/20/I

5.15 u Pericó regist.form.pref.a/tapa,tp.DF- 1,000 861,68 861,68

Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus DF-III,  per
a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó HM-
20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

5.16 u Pericó regist.form.pref.a/tapa,tp.MF- 2,000 186,08 372,16

Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus MF- II, per
a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó HM-
20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

5.17 u Formació de pedestal per futura 0,000 197,94 0,00

Formació de pedestal de 700x350x730 mm amb f ormigó HM-
20/P/20/I per rebre els 6 tubs del pericó D o H amb peana ex ter ior
de 15 cm i plantilla d'angulars per subjecció de l'armari

5TOTAL Capítol 2.761,10:

AM2 Pàg. 16Pàg.16



Arranjament del carrer de l'Onze de Setembre, Fase II

Pressupost (Valoracions Capítols)

Pressupost : --990DEF
Capítol 6 : GAS

Med. Acum Preu/un ImportCoef.

6.1 ut Cata per localització de serveis 0,000 71,00 0,00

Treballs i mitjans necessaris, inclós maquinària per  la realitzac ió
de cata manual per la localització de serveis soterrats.

6.2 m Tall serra disc paviment 0,000 3,79 0,00

Tall amb serra de disc de paviment de mesc les  bituminoses  o
formigó, f ins a una fondària de 20 cm

6.3 m2 Demol.paviment formigó o asfàltic 0,000 4,00 0,00

Demolició de paviment de formigó o asfàltic , de f ins  a 20 cm de
gruix amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió

6.4 m3 Transp.residus
cent.recic./monod./aboc.esp.,rec.<=10

0,000 6,87 0,00

Transport de residus a centre de rec ic latge, a monodipòs it, a
abocador específ ic o a centre de recollida i trans f erènc ia, amb
camió de 12 t, carregat amb mitjans mecànics, inclou esponjament.

6.5 m3 Disposic.monodipòsit sense bàscula 0,000 10,00 0,00

Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de res idus
inerts, inclou esponjament.

6.6 m3 Excav.rasa,h-4m,ampl.<=2m,terreny 12,346 9,02 111,36

Excavació de rasa de menys  de 4 m de f ondàr ia i f ins  a 2 m
d'amplària, en terreny no c lass if icat, amb mitjans  mecànics  i
càrrega mecànica del material excavat

6.7 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6- 7,202 12,90 92,91

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i f ins a 1,5 m,
amb material tolerable de la pròpia excavac ió, en tongades  de
gruix de f ins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compac tac ió del
95 % PM

6.8 m3 Transport terr.,camió transp. 12t 7,620 4,91 37,41

Transport de terres, i temps d'espera per a la càrrega, amb camió
per a transport de 12 t, inclou esponjament, inclou esponjament.

6.9 m3 Disposic.monodipòsit terres 7,620 2,91 22,17

Disposició controlada a monodipòsit, de terres, inclou esponjament

AM2 Pàg. 17Pàg.17



Arranjament del carrer de l'Onze de Setembre, Fase II

Pressupost (Valoracions Capítols)

Pressupost : --990DEF
Capítol 6 : GAS

Med. Acum Preu/un ImportCoef.

6.10 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.=1,5- 20,577 1,23 25,31

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més  d'1,5 i menys  de 2 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM

6.11 m3 Protecció amb sorra 5,144 23,66 121,71

Protecció de conducte amb sor ra, f ormac ió llit  i recubr iment
superior, inclós rasanteig del fons de la rasa.

6TOTAL Capítol 410,87:

AM2 Pàg. 18Pàg.18



Arranjament del carrer de l'Onze de Setembre, Fase II

Pressupost (Valoracions Capítols)

Pressupost : --990DEF
Capítol 7 : PAVIMENTS

Med. Acum Preu/un ImportCoef.

7.1 m Tall serra disc paviment 0,000 3,79 0,00

Tall amb serra de disc de paviment de mesc les  bituminoses  o
formigó, f ins a una fondària de 20 cm

7.2 m2 Demol.paviment formigó o asfàltic 0,000 4,00 0,00

Demolició de paviment de formigó o asfàltic , de f ins  a 20 cm de
gruix amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió

7.3 m2 Demol.paviment
panot.sob/form.,g<=20cm,ampl.<=2m,r

0,000 6,68 0,00

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

7.4 m Demolic.vorada 0,000 3,28 0,00

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor  i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

7.5 m3 Transp.residus
cent.recic./monod./aboc.esp.,rec.<=10

0,000 6,87 0,00

Transport de residus a centre de rec ic latge, a monodipòs it, a
abocador específ ic o a centre de recollida i trans f erènc ia, amb
camió de 12 t, carregat amb mitjans mecànics, inclou esponjament.

7.6 m3 Disposic.monodipòsit sense bàscula 0,000 10,00 0,00

Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de res idus
inerts, inclou esponjament.

7.7 m3 Excav.p/caixa pav.,terreny tràns.(SPT 137,772 6,01 828,01

Excavació per a caixa de paviment en ter reny  de tràns it (SPT
>50), realitzada amb pala car regadora amb escar if icadora i
càrrega indirecta sobre camió

7.8 m3 Terraplenada/picon.caixa 39,160 5,88 230,26

Terraplenada i piconatge per a caixa de pav iment amb mater ial
tolerable de la pròpia excavació, en tongades  de f ins  a 25 cm,
amb una compactació del 95 % del PM

7.9 m3 Transport terr.,camió transp. 12t 126,164 4,91 619,47

Transport de terres, i temps d'espera per a la càrrega, amb camió
per a transport de 12 t, inclou esponjament, inclou esponjament.

AM2 Pàg. 19Pàg.19



Arranjament del carrer de l'Onze de Setembre, Fase II

Pressupost (Valoracions Capítols)

Pressupost : --990DEF
Capítol 7 : PAVIMENTS

Med. Acum Preu/un ImportCoef.

7.10 m3 Disposic.monodipòsit terres 126,160 2,91 367,13

Disposició controlada a monodipòsit, de terres, inclou esponjament

7.11 m2 Repàs+picon.caixa paviment,95%PM 291,920 0,61 178,07

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compac tac ió del
95% PM

7.12 m3 Base tot-u art.,estesa+picon.98%PM 58,384 23,30 1.360,35

Base de tot-u artif icial, amb estesa i piconatge del material al 98%
del PM

7.13 m Vorada recta form., MC, A2
B, H, T(R-5MPa),col./s.form.no est.

71,200 17,18 1.223,22

Vorada recta de peces  de f ormigó, monocapa, amb secc ió
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe c limàtica
B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a f lex ió T (R-5
MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compress ió i de
10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

7.14 m3 Base o protecció de formigó HM- 7,117 79,14 563,24

Base o protecció de formigó HM-20/B/40/I, de consistènc ia tova i
grandària màxima del granulat 40 mm, abocat amb transpor t
interior mecànic  amb es tesa i v ibratge manual, amb acabat
reglejat, inclou replanteig,

7.15 m2 Paviment amb peces de panot 71,170 27,18 1.934,40

Paviment amb peces de panot tipus THORO, segons f itxa color  a
escollir, de 20x20x7, sempre amb peces  senceres  a excepc ió
entrega a façanes i junts de canvis de direcció, sobre guix  de 5
cm de morter, preparació adherència amb llis cat de c iment cola
per la cara inf er ior , a truc  de maceta de goma f ins  a 1 cm
d'asiento. Inclou part proporcional d'unió amb voreres  car rers
existents.

7.16 m3 Paviment form.HM-
30/B/20/I+E,camió,vibr.mecànic,remol.

24,470 97,07 2.375,30

Paviment de f ormigó HM-30/B/20/I+E de cons is tènc ia tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des  de camió,
estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic af egint 4 kg/m2 de
pols de quars gris

7.17 m Junt pavim.form.perfil buit 35,560 4,03 143,31

Formació de junt en paviment de formigó, amb per f il buit de PV C
de 8 cm d'alçària, col·locat amb el mateix formigó

AM2 Pàg. 20Pàg.20



Arranjament del carrer de l'Onze de Setembre, Fase II

Pressupost (Valoracions Capítols)

Pressupost : --990DEF
Capítol 7 : PAVIMENTS

Med. Acum Preu/un ImportCoef.

7.18 m Tall junt pavim.form. ampl.=6-8mm,h>= 41,300 3,27 135,05

Tall amb serra de disc en paviment de formigó per  a f ormac ió de
junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 4 cm

7.19 m2 Acabat+allisada talús,m.mec. 30,260 1,48 44,78

Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics

7.20 m Esglaó formigó pref.,1
secc.escair.,34x18cm,bisell,llis,gris,col

0,000 53,63 0,00

Esglaó de formigó prefabricat d'1 peça de secc ió escairada de
34x18 cm, amb bisell i acabat llis , de color  gr is , col· locat amb
morter M 7,5

7TOTAL Capítol 10.002,59:

AM2 Pàg. 21Pàg.21



Arranjament del carrer de l'Onze de Setembre, Fase II

Pressupost (Valoracions Capítols)

Pressupost : --990DEF
Capítol 8 : VARIS

Med. Acum Preu/un ImportCoef.

8.1 ut Control de Qualitat 0,100 1.604,70 160,47

Despeses de control de qualitat a justif icar.

8.2 ut Plànols 0,100 460,38 46,04

Despeses per redacció plànols definitiu (as  build)  i jus tif icac ió
canvis (preu tancat)

8.3 ut Despeses de seguretat i salut 0,100 6.418,79 641,88

Cost del conjunt de materials i treballs per la seguretat i salut de
l'obra, preu tancat

8TOTAL Capítol 848,39:

AM2 Pàg. 22Pàg.22



MODIFICAT ARRANJAMENT DEL CARRER ONZE DE SETEMBRE – ELS GUIAMETS
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Arranjament del carrer de l'Onze de Setembre, Fase III

Pressupost (Valoracions Capítols)

Pressupost : --990DEF
Capítol 1 : SANEJAMENT

Med. Acum Preu/un ImportCoef.

1.1 ut Cata per localització de serveis 5,000 71,00 355,00

Treballs i mitjans necessaris, inclós maquinària per  la realitzac ió
de cata manual per la localització de serveis soterrats.

1.2 m Tall serra disc paviment 90,000 3,79 341,10

Tall amb serra de disc de paviment de mesc les  bituminoses  o
formigó, f ins a una fondària de 20 cm

1.3 m3 Excav.rasa,h-4m,ampl.<=2m,terreny 652,340 9,02 5.884,11

Excavació de rasa de menys  de 4 m de f ondàr ia i f ins  a 2 m
d'amplària, en terreny no c lass if icat, amb mitjans  mecànics  i
càrrega mecànica del material excavat

1.4 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6- 468,691 12,90 6.046,11

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i f ins a 1,5 m,
amb material tolerable de la pròpia excavac ió, en tongades  de
gruix de f ins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compac tac ió del
95 % PM

1.5 m3 Transport terr.,camió transp. 12t 218,760 4,91 1.074,11

Transport de terres, i temps d'espera per a la càrrega, amb camió
per a transport de 12 t, inclou esponjament, inclou esponjament.

1.6 m3 Disposic.monodipòsit terres 218,760 2,91 636,59

Disposició controlada a monodipòsit, de terres, inclou esponjament

1.7 m2 Demol.paviment formigó o asfàltic 31,500 4,00 126,00

Demolició de paviment de formigó o asfàltic , de f ins  a 20 cm de
gruix amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió

1.8 m Demol.claveguera formigó 156,810 5,89 923,61

Demolició de claveguera de f ins  a 60 cm de diàmetre o f ins  a
40x60 cm, de formigó v ibropremsat amb solera de 15 cm de
formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió, realitzada
en situació de prestació prov is ional del servei mentre es  va
reposant el tram amb els tubs nous.

1.9 ut Demol.pou 100x100cm 5,000 29,37 146,85

Demolició de pou de 100x100 cm, de parets  de 30 cm de maó,
amb mitjans mecànics  i càr rega sobre camiór , realitzada en
situació de prestació provisional del servei mentre es va reposant
el tram amb els pous nous.

AM2 Pàg. 1Pàg.1



Arranjament del carrer de l'Onze de Setembre, Fase III

Pressupost (Valoracions Capítols)

Pressupost : --990DEF
Capítol 1 : SANEJAMENT

Med. Acum Preu/un ImportCoef.

1.10 ut Demol.escomesa,solera 7,000 19,41 135,87

Demolició d'escomesa de clavegueram amb solera de 15 cm de
formigó amb compressor i càrrega mecànica sobre camió

1.11 m3 Transp.residus
cent.recic./monod./aboc.esp.,rec.<=10

38,202 6,87 262,45

Transport de residus a centre de rec ic latge, a monodipòs it, a
abocador específ ic o a centre de recollida i trans f erènc ia, amb
camió de 12 t, carregat amb mitjans mecànics, inclou esponjament.

1.12 m3 Disposic.monodipòsit sense bàscula 38,202 10,00 382,02

Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de res idus
inerts, inclou esponjament.

1.13 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.=1,5- 386,933 1,23 475,93

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més  d'1,5 i menys  de 2 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM

1.14 m Tub PP corrugat PLOMYSAN SN8 315 357,620 23,61 8.443,41

Tub de PP COARR tipus PLOMYSAN junta SN8 315 mm, i col. locat
al fons de la rasa a la rasant, inc lou la sor ra de base i la de
protecció.

1.15 ut Connexió a la xarxa existent de 2,000 145,50 291,00

Treballs i materials necessaris per a la connexió de la xarxa nova
a la existent.

1.16 ut Connexió a xarxa en alta 0,000 242,70 0,00

Treballs i materials necessaris per a la connex ió a l'arqueta de
l'antiga depuradora de on surt el col.lector cap a la nova

1.17 ut Solera mitja canya HM- 8,000 46,37 370,96

Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix
mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de diàmetre 60 cm, nova o en
pou existent

1.18 m Paret pou circ.D=80cm,g=15cm,maó 16,280 193,79 3.154,90

Paret per a pou circular de D=80 cm, de gruix 15 cm de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, nova o en ar ranjament de pou
existent

AM2 Pàg. 2Pàg.2



Arranjament del carrer de l'Onze de Setembre, Fase III

Pressupost (Valoracions Capítols)

Pressupost : --990DEF
Capítol 1 : SANEJAMENT

Med. Acum Preu/un ImportCoef.

1.19 ut Bastiment ,fos.dúctil,p/pou reg.+tapa 8,000 135,39 1.083,12

Bastiment de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas
lliure de 700 mm de diàmetre i classe B125 segons norma UNE-EN
124, col·locat amb morter

1.20 ut Formació pou sifònic 0,000 347,45 0,00

Formació de pou sifònic provisional consistent en la connex ió del
pou f inal de la xarxa de pluvials, amb més fondària per tal de sor tir
1 metre per damunt de la solera amb tub de 315 mm PP D 315,
colze i tub f ins al pou proper de la xarxa de residuals.

1.21 m Escomesa Tub PP D 160 Junta SN8 160,000 20,68 3.308,80

Escomesa amb tub de PP COARR PLOMYSAN SN8 160 MM negre,
inclou connexió, formigó de base i de protecció

1.22 m Escomesa Tub PP D 200 Junta SN8 16,500 24,97 412,01

Escomesa amb tub de PP COARR PLOMYSAN SN8 200 MM negre,
inclou connexió, formigó de base i de protecció

1.23 ut Peces complementàries escomesa 32,000 86,68 2.773,76

Subminis tre i col· locac ió de peces  complementàr ies  p e r
sanejament montades sobre canonada de PVC de 315, mit jançant
reducció (unió amb vella), pinça (unió amb general)  i colzes  en
escomses de residuals

1.24 u Caixa p/embor.70x30x85cm,paret
maó
calat,arrebos.+llisc.int.,mort.1:2:10,sole

11,000 105,38 1.159,18

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets  de 14 cm de
gruix de maó calat, arrebossada i llis cada per  dins  amb mor ter
mixt 1:2:10 sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

1.25 u Bastiment+reixa practic.,p/embor.,fosa
grisa,800x364x50mm,pes=52kg,col.mo

11,000 78,22 860,42

Bastiment i reixa practicable per a embornal, de f osa gr isa de
800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes, col·locat amb morter

1.26 ut Peces complementàries escomesa 11,000 54,00 594,00

Subministre i col·locació de peces  complementàr ies  muntades
sobe canonades PVC 400 i 160, mit jançant pinça (unió amb
general) i colzes en escomeses de pluvials

AM2 Pàg. 3Pàg.3



Arranjament del carrer de l'Onze de Setembre, Fase III

Pressupost (Valoracions Capítols)

Pressupost : --990DEF
Capítol 1 : SANEJAMENT

Med. Acum Preu/un ImportCoef.

1.27 m Caixa p/interc.84x50cm,parets 14cm
calat,arrebos.+llisc.int.,1:2:10,solera

6,000 72,54 435,24

Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets  de 14 cm de
gruix de maó calat, arrebossada i llis cada per  dins  amb mor ter
mixt 1:2:10, sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

1.28 m Bastiment llum=50cm p/interc.,S235JR 6,000 40,85 245,10

Bastiment de 50 cm de llum per  a interceptor , de per f il d'acer
S235JR de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m,
col·locat amb morter mixt 1:2:10

1.29 u Reixa practic.,p/interc.,fosa
grisa,982x490x76mm,pes=145kg,col.an

6,000 117,22 703,32

Reixa practicable, per a interceptor de fosa grisa, de 982x490x76
mm i 145 kg de pes i col·locada ancorada al formigó

1.30 ut Prova funcionament xarxa sanejament 2,000 300,00 600,00

Prova de funcionament d'una xarxa de sanejament, segons  Plec
de Presc r ipc ions  Tècniques  Generals  de Canonades  d e
Sanejament de Poblacions

1TOTAL Capítol 41.224,97:

AM2 Pàg. 4Pàg.4



Arranjament del carrer de l'Onze de Setembre, Fase III

Pressupost (Valoracions Capítols)

Pressupost : --990DEF
Capítol 2 : AIGUA POTABLE

Med. Acum Preu/un ImportCoef.

2.1 ut Cata per localització de serveis 9,000 71,00 639,00

Treballs i mitjans necessaris, inclós maquinària per  la realitzac ió
de cata manual per la localització de serveis soterrats.

2.2 m Tall serra disc paviment 20,000 3,79 75,80

Tall amb serra de disc de paviment de mesc les  bituminoses  o
formigó, f ins a una fondària de 20 cm

2.3 m Xarxa Ø50 provisional 156,000 4,13 644,28

Subministre i muntatge en façana de tub de polietilè diàmetre 50
mm com a xarxa provisional per executar les obres.

2.4 ut Connexió provisional a xarxa d'aigua 1,000 299,24 299,24

Connexió a la general per connectar el provisional d'obres d'aigua
potable, muntat sobre canoncada de f ibrociment de diàmetre 90
mm (inclou el subministre i muntatge del material

2.5 ut Escomesa provisional 5,000 40,30 201,50

Escomensa provisional montada sobre tub de polietilè diametre 50
mm del provisional d'obres

2.6 m2 Demol.paviment formigó o asfàltic 5,000 4,00 20,00

Demolició de paviment de formigó o asfàltic , de f ins  a 20 cm de
gruix amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió

2.7 m3 Transp.residus
cent.recic./monod./aboc.esp.,rec.<=10

1,200 6,87 8,24

Transport de residus a centre de rec ic latge, a monodipòs it, a
abocador específ ic o a centre de recollida i trans f erènc ia, amb
camió de 12 t, carregat amb mitjans mecànics, inclou esponjament.

2.8 m3 Disposic.monodipòsit sense bàscula 1,200 10,00 12,00

Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de res idus
inerts, inclou esponjament.

2.9 m3 Excav.rasa,h-4m,ampl.<=2m,terreny 159,136 9,02 1.435,41

Excavació de rasa de menys  de 4 m de f ondàr ia i f ins  a 2 m
d'amplària, en terreny no c lass if icat, amb mitjans  mecànics  i
càrrega mecànica del material excavat
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Capítol 2 : AIGUA POTABLE

Med. Acum Preu/un ImportCoef.

2.10 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6- 111,396 12,90 1.437,01

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i f ins a 1,5 m,
amb material tolerable de la pròpia excavac ió, en tongades  de
gruix de f ins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compac tac ió del
95 % PM

2.11 m3 Transport terr.,camió transp. 12t 79,568 4,91 390,68

Transport de terres, i temps d'espera per a la càrrega, amb camió
per a transport de 12 t, inclou esponjament, inclou esponjament.

2.12 m3 Disposic.monodipòsit terres 79,570 2,91 231,55

Disposició controlada a monodipòsit, de terres, inclou esponjament

2.13 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.=1,5- 159,136 1,23 195,74

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més  d'1,5 i menys  de 2 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM

2.14 m3 Protecció amb sorra 47,740 23,66 1.129,53

Protecció de conducte amb sor ra, f ormac ió llit  i recubr iment
superior, inclós rasanteig del fons de la rasa.

2.15 m Tub PE
SDR 17,UNE-EN 12201-
2,connect.pressió,dific.mitjà,accessoris

350,340 20,19 7.073,36

Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèr ie SDR 17, UNE-EN
12201-2, soldat, amb grau de dif icultat mitjà, utilitzant accessor is
de plàstic i col·locat al fons de la rasa

2.16 ut Escomesa 32 29,000 136,19 3.949,51

Renovació o nova instal·lació d'escomesa amb tub de polietilè de
densitat baixa, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 A TM
de pressió nominal, connectat a pressió, amb grau de dif icultat
mitjà i per a col.locar soterrat, amb accesoris necessar is  ( inc lou
vàlvula antiretorn).

2.17 ut Armari per comptador 29,000 138,34 4.011,86

Subministre i ins tal. lac ió de peça pref abr icada de f ormigó i
construcció de peana de suport,  per la instal.lació del comptador
d'aigua, inclou preinstal.lació, claus de pas i retenció i  portilla amb
suministre de tapa i marc, inclou treballs de col·locació i mater ials
necessaris
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Capítol 2 : AIGUA POTABLE

Med. Acum Preu/un ImportCoef.

2.18 ut Cinta senyalització color 350,340 0,41 143,64

Cinta senyalització polietilé canalitzac ions  de serveis , color
corresponent, col·locada a la rasa.

2.19 ut Boca de reg 45 mm, racord BCN, 3,000 244,80 734,40

Boca de reg DN40 45 mm Racor Barcelona amb arqueta, revestida
d'epoxy.

2.20 u Vàlvula comporta+brides,cos
GJS-500-7,volant de fosa,pericó

4,000 229,87 919,48

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos cur t, de 100 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos  de f osa nodular  EN-
GJS-500-7 (GGG50)  i tapa de f osa nodular  EN-GJS-500-7
(GGG50) , amb reves timent de res ina epox i (250 mic res ) ,
comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic , eix  d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de f osa,
muntada en trampillo

2.21 u Vàlvula comporta+brides,cos
GJS-500-7,volant de fosa,pericó

5,000 94,61 473,05

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 65 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular  EN-GJS-
500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) ,
amb revestiment de res ina epox i (250 mic res ) , compor ta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic , eix  d'acer  inox idable
1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada
en pericó de canalització soterrada

2.22 ut Instal.lació de purga 1,000 117,75 117,75

Instal.lació de purga del tram o xarxa per buidar les canonades  en
cas de neteja, manteniment o avaria, mitjançant collari, vàlvula de
comporta, i canonada de desguas  connec tada amb vàlvula
antirretorn

2.23 u Instal.lació de ventosa DN 50 mm PN 1,000 176,12 176,12

Ventosa embridada de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar  de
pressió de prova,  muntada en pericó de canalització soterrada

2.24 ut Hidrant soterrat homologat 80 (H2) 1,000 846,80 846,80

Hidrant soterrat homologat 80 (1+2 boques) amb arqueta, segons
reglamentació Generalitat.

2.25 ut Connexió a la xarxa existent d'aigua 3,000 53,50 160,50

Treballs i materials necessaris per la connexió de la xarxa nova a
la existent.
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Med. Acum Preu/un ImportCoef.

2.26 ut Connexió a escomesa existent 5,000 39,25 196,25

Treballs de connexio i vàlvules necessàries en escomesa existent

2.27 ut Prova pressió+estanquitat tram xarxa 1,000 850,00 850,00

Prova de pressió i estanquitat d'un tram de xarxa d'abas tament,
segons la norma UNE-EN 805

2.28 u Neteja i desinfecció xarxa nova 1,000 214,00 214,00

Neteja i desinfecció xarxa d'aigua nova segons la reglamentac ió
sanitària

2TOTAL Capítol 26.586,70:
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Med. Acum Preu/un ImportCoef.

3.1 ut Cata per localització de serveis 1,000 71,00 71,00

Treballs i mitjans necessaris, inclós maquinària per  la realitzac ió
de cata manual per la localització de serveis soterrats.

3.2 m Tall serra disc paviment 60,000 3,79 227,40

Tall amb serra de disc de paviment de mesc les  bituminoses  o
formigó, f ins a una fondària de 20 cm

3.3 m2 Demol.paviment formigó o asfàltic 16,000 4,00 64,00

Demolició de paviment de formigó o asfàltic , de f ins  a 20 cm de
gruix amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió

3.4 m3 Transp.residus
cent.recic./monod./aboc.esp.,rec.<=10

3,840 6,87 26,38

Transport de residus a centre de rec ic latge, a monodipòs it, a
abocador específ ic o a centre de recollida i trans f erènc ia, amb
camió de 12 t, carregat amb mitjans mecànics, inclou esponjament.

3.5 m3 Disposic.monodipòsit sense bàscula 3,840 10,00 38,40

Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de res idus
inerts, inclou esponjament.

3.6 m3 Excav.rasa,h-4m,ampl.<=2m,terreny 35,726 9,02 322,25

Excavació de rasa de menys  de 4 m de f ondàr ia i f ins  a 2 m
d'amplària, en terreny no c lass if icat, amb mitjans  mecànics  i
càrrega mecànica del material excavat

3.7 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6- 16,423 12,90 211,86

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i f ins a 1,5 m,
amb material tolerable de la pròpia excavac ió, en tongades  de
gruix de f ins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compac tac ió del
95 % PM

3.8 m3 Transport terr.,camió transp. 12t 26,456 4,91 129,90

Transport de terres, i temps d'espera per a la càrrega, amb camió
per a transport de 12 t, inclou esponjament, inclou esponjament.

3.9 m3 Disposic.monodipòsit terres 26,460 2,91 77,00

Disposició controlada a monodipòsit, de terres, inclou esponjament
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Capítol 3 : ENLLUMENAT PÚBLIC

Med. Acum Preu/un ImportCoef.

3.10 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.=1,5- 69,291 1,23 85,23

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més  d'1,5 i menys  de 2 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM

3.11 m3 Protecció amb sorra 15,823 23,66 374,37

Protecció de conducte amb sor ra, f ormac ió llit  i recubr iment
superior, inclós rasanteig del fons de la rasa.

3.12 m 1 tub corrugats pvc 63MM, doble capa 233,970 5,15 1.204,95

Subministre i col.locació de 1 tub cor rugat de PV C de 63 mm.
enterrat

3.13 m Conductor Cu 233,970 5,25 1.228,34

Conductor de coure nu, unipolar  de secc ió 1x35 mm2, muntat
soterrat en xarxa de terra

3.14 m3 Base o protecció de formigó HM- 0,400 79,14 31,66

Base o protecció de formigó HM-20/B/40/I, de consistènc ia tova i
grandària màxima del granulat 40 mm, abocat amb transpor t
interior mecànic  amb es tesa i v ibratge manual, amb acabat
reglejat, inclou replanteig,

3.15 ut Cinta senyalització color 196,970 0,41 80,76

Cinta senyalització polietilé canalitzac ions  de serveis , color
corresponent, col·locada a la rasa.

3.16 u Pericó regist.fàbrica
maó,60x60x60cm,p/inst.serveis,+lliscat

1,000 88,47 88,47

Pericó de registre de fàbr ica de maó de 60x60x60 cm, per  a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix  de maó
calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb
morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de
maó calat de 10 cm de gruix  i rebler t lateral amb ter ra de la
mateixa excavació

3.17 m Cable 0,6/1 kV RZ, 4x6mm2,col.en tub 235,970 4,16 981,64

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tens ió ass ignada,
amb designació RZ, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb cober ta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub
soterrat
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Med. Acum Preu/un ImportCoef.

3.18 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 80,000 0,91 72,80

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tens ió ass ignada,
amb designació RV-K, unipolar , de secc ió 1 x  2,5 mm2, amb
coberta del cable de PVC, col·locat a l'interior de la columna

3.19 ut Piqueta de connexió a terra 10,000 21,31 213,10

Piqueta de connexió a terra d'acer  i recobr iment de coure, de
2000 mm de llargària, clavada a terra.

3.20 u Columna de fossa de 3,20 m 10,000 510,31 5.103,10

Columna fabricada en fossa, tipus VILLA de BENITO, 3,20 metres
d'alçada, amb imprimació antioxidants  acabada en color  negre
mate
coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

3.21 u Llumenera tipus 1 6,000 388,75 2.332,50

Lluminàr ia t ipus  CLA MOD LED de Carandi n i  r e f e r è n c i a
CLM.GEN2.GC.A.V.L043.CI.LRT76.C-PROTEC.905T,
Con armadura de aluminio extrus ionado 6060 T6 anodizado y
tapas de fundición inyectada de aluminio, con grado de protecc ión
IP66 general (grupo óptico y compartimento eléctrico). La luminar ia
se compone de módulos led de alto rendimiento y  ef ic ienc ia e
incorpora ópticas  f abr icadas  en PMMA  en módulos  de 7x1
(28LED). Driver electrónico para 230V – 240V . Cier re de v idr io
lenticular templado de 4mm de espesor para ofrecer un grado de
protección contra impactos IK08. Distribuc ión óptica as imétr ica
(A). Fijación vertical (V ) . Flujo lumínico de 4.000 lm con una
temperatura de color de 3000 K. Clase eléctrica Clase I (CI). Dr iver
programado para atenuarse un 70% de las 24:00h a las  06:00h
(LRT76). Incorpora s is tema adic ional de protecc ión contra
sobretensiones transitorias (C-PROTEC) . Color  de la luminar ia
negro texturado RAL 9005 (905T).
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3.22 ut Llumenera tipus 2 4,000 388,75 1.555,00

Lluminàr ia t ipus  CLA MOD LED de Carandi n i  r e f e r è n c i a
CLM.GEN2.GC.A.V.L033H.CI.LRT76.C-PROTEC.905T ,
Con armadura de aluminio extrus ionado 6060 T6 anodizado y
tapas de fundición inyectada de aluminio, con grado de protecc ión
IP66 general (grupo óptico y compartimento eléctrico). La luminar ia
se compone de módulos led de alto rendimiento y  ef ic ienc ia e
incorpora ópticas  f abr icadas  en PMMA  en módulos  de 7x1
(28LED). Driver electrónico para 230V – 240V . Cier re de v idr io
lenticular templado de 4mm de espesor para ofrecer un grado de
protección contra impactos IK08. Distribuc ión óptica as imétr ica
(A). Fijación vertical (V ) . Flujo lumínico de 3.000 lm con una
temperatura de color de 3000 K. Clase eléctrica Clase I (CI). Dr iver
programado para atenuarse un 70% de las 24:00h a las  06:00h
(LRT76). Incorpora s is tema adic ional de protecc ión contra
sobretensiones transitorias (C-PROTEC) . Color  de la luminar ia
negro texturado RAL 9005 (905T).

3.23 ut Connexió  a xarxa existent 1,000 291,62 291,62

Connexió  a xarxa existent. Una vegada es tigui legalitzada la
instal.laicó nova mitjançant l'ampliaicó de l'actual. Inclou treball de
connexió a la regleta del punt de llum a partir del que es  prolonga
la línia, tan obra civil com d'electricista.

3.24 ut Conjunt d'actuacions necessaries per
legalització de la instal.lació de

1,000 900,00 900,00

Conjunt d'ac tuac ions  necessar ies  per  la legalitzac ió de la
instal.lació de l'enllumenat públic, inc lou redacc ió de projec te ,
documentació necessària per presentar a l'organisme competent,
inspecció de control i acta favorable, inclou tot lo necessar i per
contractar l'abastament elèctric per el enllumenat

3TOTAL Capítol 15.711,73:
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4.1 u Despeses operador per adequació 1,000 4.814,31 4.814,31

Despeses operador  per  adequac ió línies  ex is tents  segons
referencia NSCCTA 0568950-RC,  segons es detalla en annexe
corresponent

4.2 u Despeses per extensió de xarxa 0,970 38.358,24 37.207,49

Despeses d'execució material  per  ex tens ió de xarxa segons
referencia NSCCTA 0568950-RC,  segons es detalla en annexe
corresponent

4.3 ut Cata per localització de serveis 8,000 71,00 568,00

Treballs i mitjans necessaris, inclós maquinària per  la realitzac ió
de cata manual per la localització de serveis soterrats.

4.4 m3 Excav.rasa,h-4m,ampl.<=2m,terreny 218,965 9,02 1.975,06

Excavació de rasa de menys  de 4 m de f ondàr ia i f ins  a 2 m
d'amplària, en terreny no c lass if icat, amb mitjans  mecànics  i
càrrega mecànica del material excavat

4.5 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6- 163,712 12,90 2.111,88

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i f ins a 1,5 m,
amb material tolerable de la pròpia excavac ió, en tongades  de
gruix de f ins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compac tac ió del
95 % PM

4.6 m3 Transport terr.,camió transp. 12t 99,054 4,91 486,36

Transport de terres, i temps d'espera per a la càrrega, amb camió
per a transport de 12 t, inclou esponjament, inclou esponjament.

4.7 m3 Disposic.monodipòsit terres 99,050 2,91 288,24

Disposició controlada a monodipòsit, de terres, inclou esponjament

4.8 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.=1,5- 221,215 1,23 272,09

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més  d'1,5 i menys  de 2 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM

4.9 m3 Protecció amb sorra 53,806 23,66 1.273,05

Protecció de conducte amb sor ra, f ormac ió llit  i recubr iment
superior, inclós rasanteig del fons de la rasa.
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4.10 m Canalització 2tubs PVC D=160mm,dau 14,000 34,35 480,90

Canalització amb dos tubs de PVC corrugat doble cara de D=160
mm i dau de recobriment de 35x60 cm amb formigó HM-20/P/20/I,
inclou part proporcional d'obra civil necessària

4.11 u Loseta especial de senyalització 684,000 0,61 417,24

Subministre i col.locació de loseta especial de senyalitzac ió per
línies elèctriques soterrades

4.12 ut Caixa de distribució urbana CDU 16,000 213,99 3.423,84

Subministre i col.locació en línia de façana de CDU segons  detalls
de l'estudi tècnic  per  la elec tr if icac ió del v ial de annexe de
memòria  corresponent, inclou armar i pref abr icat, CGP, tubs  i
accesoris necessaris

4.13 ut Caixa de seccionament 0,000 173,99 0,00

Ninxol prefabricat i porta metàlica per  caixa de secc ionament i
CGP, segons detalls de l'estudi tècnic per la electrif icac ió del v ial
de annexe de memòria  corresponent, inclou a CGP, tubs , canal
de protecció i accesoris necessaris

4TOTAL Capítol 53.318,46:
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5.1 ut Cata per localització de serveis 3,000 71,00 213,00

Treballs i mitjans necessaris, inclós maquinària per  la realitzac ió
de cata manual per la localització de serveis soterrats.

5.2 m Tall serra disc paviment 108,000 3,79 409,32

Tall amb serra de disc de paviment de mesc les  bituminoses  o
formigó, f ins a una fondària de 20 cm

5.3 m2 Demol.paviment formigó o asfàltic 48,600 4,00 194,40

Demolició de paviment de formigó o asfàltic , de f ins  a 20 cm de
gruix amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió

5.4 m3 Transp.residus
cent.recic./monod./aboc.esp.,rec.<=10

11,664 6,87 80,13

Transport de residus a centre de rec ic latge, a monodipòs it, a
abocador específ ic o a centre de recollida i trans f erènc ia, amb
camió de 12 t, carregat amb mitjans mecànics, inclou esponjament.

5.5 m3 Disposic.monodipòsit sense bàscula 11,660 10,00 116,60

Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de res idus
inerts, inclou esponjament.

5.6 m3 Excav.rasa,h-4m,ampl.<=2m,terreny 290,780 9,02 2.622,84

Excavació de rasa de menys  de 4 m de f ondàr ia i f ins  a 2 m
d'amplària, en terreny no c lass if icat, amb mitjans  mecànics  i
càrrega mecànica del material excavat

5.7 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6- 161,476 12,90 2.083,04

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i f ins a 1,5 m,
amb material tolerable de la pròpia excavac ió, en tongades  de
gruix de f ins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compac tac ió del
95 % PM

5.8 m3 Transport terr.,camió transp. 12t 187,456 4,91 920,41

Transport de terres, i temps d'espera per a la càrrega, amb camió
per a transport de 12 t, inclou esponjament, inclou esponjament.

5.9 m3 Disposic.monodipòsit terres 187,460 2,91 545,51

Disposició controlada a monodipòsit, de terres, inclou esponjament
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5.10 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.=1,5- 372,298 1,23 457,93

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més  d'1,5 i menys  de 2 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM

5.11 m Canalització 4 tubs PVC rig 63 mm 439,450 15,89 6.982,86

Prisma de canalització per a instal·lacions de telefonia f ormat per
4 tubs de diàmetre 63 mm i de gruix 1,2 mm de PVC r ígid i dau de
recobriment  de formigó HM-20/P/20/I

5.12 m Tritub 3x40x3 PEAD 439,450 5,88 2.583,97

Tritub de polietilè d'alta densitat (PEAD / HDPE), verd, de 3x40 mm
de diàmetre i 3 mm de gruix, format per  tres  tubs  iguals , units
entre si per mitjà d'una membrana i disposats paral·lelament en un
mateix pla, subministrat en rotllos de 500 m de longitud, preparat i
col.locat per protegir amb prisma de formigó

5.13 m Canalització 2 tubs PVC rig 63 mm 277,260 10,09 2.797,55

Prisma de canalització per a instal·lacions de telefonia f ormat per
2 tubs de diàmetre 63 mm i de gruix 1,2 mm de PVC r ígid i dau de
recobriment de  formigó HM-20/P/20/I

5.14 m Canalització tub PVC D=40mm, 87,500 4,28 374,50

Canalització amb tub de PV C cor rugat de D=40 mm i dau de
recobriment de  formigó HM-20/P/20/I

5.15 u Pericó regist.form.pref.a/tapa,tp.DF- 5,000 861,68 4.308,40

Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus DF-III,  per
a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó HM-
20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

5.16 u Pericó regist.form.pref.a/tapa,tp.MF- 11,000 186,08 2.046,88

Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus MF- II, per
a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó HM-
20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

5.17 u Formació de pedestal per futura 4,000 197,94 791,76

Formació de pedestal de 700x350x730 mm amb f ormigó HM-
20/P/20/I per rebre els 6 tubs del pericó D o H amb peana ex ter ior
de 15 cm i plantilla d'angulars per subjecció de l'armari

5TOTAL Capítol 27.529,10:
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Arranjament del carrer de l'Onze de Setembre, Fase III

Pressupost (Valoracions Capítols)

Pressupost : --990DEF
Capítol 6 : GAS

Med. Acum Preu/un ImportCoef.

6.1 ut Cata per localització de serveis 3,000 71,00 213,00

Treballs i mitjans necessaris, inclós maquinària per  la realitzac ió
de cata manual per la localització de serveis soterrats.

6.2 m Tall serra disc paviment 4,000 3,79 15,16

Tall amb serra de disc de paviment de mesc les  bituminoses  o
formigó, f ins a una fondària de 20 cm

6.3 m2 Demol.paviment formigó o asfàltic 1,000 4,00 4,00

Demolició de paviment de formigó o asfàltic , de f ins  a 20 cm de
gruix amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió

6.4 m3 Transp.residus
cent.recic./monod./aboc.esp.,rec.<=10

0,240 6,87 1,65

Transport de residus a centre de rec ic latge, a monodipòs it, a
abocador específ ic o a centre de recollida i trans f erènc ia, amb
camió de 12 t, carregat amb mitjans mecànics, inclou esponjament.

6.5 m3 Disposic.monodipòsit sense bàscula 0,240 10,00 2,40

Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de res idus
inerts, inclou esponjament.

6.6 m3 Excav.rasa,h-4m,ampl.<=2m,terreny 62,802 9,02 566,47

Excavació de rasa de menys  de 4 m de f ondàr ia i f ins  a 2 m
d'amplària, en terreny no c lass if icat, amb mitjans  mecànics  i
càrrega mecànica del material excavat

6.7 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6- 36,635 12,90 472,59

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i f ins a 1,5 m,
amb material tolerable de la pròpia excavac ió, en tongades  de
gruix de f ins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compac tac ió del
95 % PM

6.8 m3 Transport terr.,camió transp. 12t 38,720 4,91 190,12

Transport de terres, i temps d'espera per a la càrrega, amb camió
per a transport de 12 t, inclou esponjament, inclou esponjament.

6.9 m3 Disposic.monodipòsit terres 38,720 2,91 112,68

Disposició controlada a monodipòsit, de terres, inclou esponjament

AM2 Pàg. 17Pàg.17



Arranjament del carrer de l'Onze de Setembre, Fase III

Pressupost (Valoracions Capítols)

Pressupost : --990DEF
Capítol 6 : GAS

Med. Acum Preu/un ImportCoef.

6.10 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.=1,5- 104,670 1,23 128,74

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més  d'1,5 i menys  de 2 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM

6.11 m3 Protecció amb sorra 26,168 23,66 619,13

Protecció de conducte amb sor ra, f ormac ió llit  i recubr iment
superior, inclós rasanteig del fons de la rasa.

6TOTAL Capítol 2.325,94:

AM2 Pàg. 18Pàg.18



Arranjament del carrer de l'Onze de Setembre, Fase III

Pressupost (Valoracions Capítols)

Pressupost : --990DEF
Capítol 7 : PAVIMENTS

Med. Acum Preu/un ImportCoef.

7.1 m Tall serra disc paviment 20,000 3,79 75,80

Tall amb serra de disc de paviment de mesc les  bituminoses  o
formigó, f ins a una fondària de 20 cm

7.2 m2 Demol.paviment formigó o asfàltic 303,500 4,00 1.214,00

Demolició de paviment de formigó o asfàltic , de f ins  a 20 cm de
gruix amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió

7.3 m2 Demol.paviment
panot.sob/form.,g<=20cm,ampl.<=2m,r

57,400 6,68 383,43

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

7.4 m Demolic.vorada 86,000 3,28 282,08

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor  i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

7.5 m3 Transp.residus
cent.recic./monod./aboc.esp.,rec.<=10

128,544 6,87 883,10

Transport de residus a centre de rec ic latge, a monodipòs it, a
abocador específ ic o a centre de recollida i trans f erènc ia, amb
camió de 12 t, carregat amb mitjans mecànics, inclou esponjament.

7.6 m3 Disposic.monodipòsit sense bàscula 128,540 10,00 1.285,40

Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de res idus
inerts, inclou esponjament.

7.7 m3 Excav.p/caixa pav.,terreny tràns.(SPT 692,956 6,01 4.164,67

Excavació per a caixa de paviment en ter reny  de tràns it (SPT
>50), realitzada amb pala car regadora amb escar if icadora i
càrrega indirecta sobre camió

7.8 m3 Terraplenada/picon.caixa 328,074 5,88 1.929,08

Terraplenada i piconatge per a caixa de pav iment amb mater ial
tolerable de la pròpia excavació, en tongades  de f ins  a 25 cm,
amb una compactació del 95 % del PM

7.9 m3 Transport terr.,camió transp. 12t 503,482 4,91 2.472,10

Transport de terres, i temps d'espera per a la càrrega, amb camió
per a transport de 12 t, inclou esponjament, inclou esponjament.
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Pressupost : --990DEF
Capítol 7 : PAVIMENTS

Med. Acum Preu/un ImportCoef.

7.10 m3 Disposic.monodipòsit terres 503,480 2,91 1.465,13

Disposició controlada a monodipòsit, de terres, inclou esponjament

7.11 m2 Repàs+picon.caixa paviment,95%PM 1.524,190 0,61 929,76

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compac tac ió del
95% PM

7.12 m3 Base tot-u art.,estesa+picon.98%PM 304,838 23,30 7.102,73

Base de tot-u artif icial, amb estesa i piconatge del material al 98%
del PM

7.13 m Vorada recta form., MC, A2
B, H, T(R-5MPa),col./s.form.no est.

339,760 17,18 5.837,08

Vorada recta de peces  de f ormigó, monocapa, amb secc ió
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe c limàtica
B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a f lex ió T (R-5
MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compress ió i de
10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

7.14 m3 Base o protecció de formigó HM- 43,608 79,14 3.451,14

Base o protecció de formigó HM-20/B/40/I, de consistènc ia tova i
grandària màxima del granulat 40 mm, abocat amb transpor t
interior mecànic  amb es tesa i v ibratge manual, amb acabat
reglejat, inclou replanteig,

7.15 m2 Paviment amb peces de panot 411,153 27,18 11.175,14

Paviment amb peces de panot tipus THORO, segons f itxa color  a
escollir, de 20x20x7, sempre amb peces  senceres  a excepc ió
entrega a façanes i junts de canvis de direcció, sobre guix  de 5
cm de morter, preparació adherència amb llis cat de c iment cola
per la cara inf er ior , a truc  de maceta de goma f ins  a 1 cm
d'asiento. Inclou part proporcional d'unió amb voreres  car rers
existents.

7.16 m3 Paviment form.HM-
30/B/20/I+E,camió,vibr.mecànic,remol.

155,228 97,07 15.067,98

Paviment de f ormigó HM-30/B/20/I+E de cons is tènc ia tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des  de camió,
estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic af egint 4 kg/m2 de
pols de quars gris

7.17 m Junt pavim.form.perfil buit 187,850 4,03 757,04

Formació de junt en paviment de formigó, amb per f il buit de PV C
de 8 cm d'alçària, col·locat amb el mateix formigó

AM2 Pàg. 20Pàg.20



Arranjament del carrer de l'Onze de Setembre, Fase III

Pressupost (Valoracions Capítols)

Pressupost : --990DEF
Capítol 7 : PAVIMENTS

Med. Acum Preu/un ImportCoef.

7.18 m Tall junt pavim.form. ampl.=6-8mm,h>= 230,100 3,27 752,43

Tall amb serra de disc en paviment de formigó per  a f ormac ió de
junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 4 cm

7.19 m2 Acabat+allisada talús,m.mec. 369,039 1,48 546,18

Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics

7.20 m Esglaó formigó pref.,1
secc.escair.,34x18cm,bisell,llis,gris,col

63,000 53,63 3.378,69

Esglaó de formigó prefabricat d'1 peça de secc ió escairada de
34x18 cm, amb bisell i acabat llis , de color  gr is , col· locat amb
morter M 7,5

7TOTAL Capítol 63.152,96:
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Arranjament del carrer de l'Onze de Setembre, Fase III

Pressupost (Valoracions Capítols)

Pressupost : --990DEF
Capítol 8 : VARIS

Med. Acum Preu/un ImportCoef.

8.1 ut Control de Qualitat 0,720 1.604,70 1.155,38

Despeses de control de qualitat a justif icar.

8.2 ut Plànols 0,720 460,38 331,47

Despeses per redacció plànols definitiu (as  build)  i jus tif icac ió
canvis (preu tancat)

8.3 ut Despeses de seguretat i salut 0,720 6.418,79 4.621,53

Cost del conjunt de materials i treballs per la seguretat i salut de
l'obra, preu tancat

8TOTAL Capítol 6.108,38:

AM2 Pàg. 22Pàg.22
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Arranjament carrer de l'Onze de Setembre, Fase I

Pressupost : --990DEF

Resum de Pressupost

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.546,101: SANEJAMENTCapítol

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.674,552: AIGUA POTABLECapítol

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,003: MITJA I BAIXA TENSIÓCapítol

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.754,394: ENLLUMENAT PÚBLICCapítol

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.302,255: TELECOMUNICACIONSCapítol

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530,186: GASCapítol

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.723,187: PAVIMENTSCapítol

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.527,108: VARISCapítol

PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL 60.057,75

Gastos Generales 13,00 % 7.807,51

Beneficio Industrial 6,00 % 3.603,47

71.468,73

Impuesto del Valor Añadido 21,00 % 15.008,43

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRATA AMB IVA: 86.477,16

Ascendeix aquest pressupost a la quantitat de VUITANTA-SIS MIL QUATRE-CENTS SETANTA-
SET EUROS AMB SETZE CÈNTIMS

Els Guiamets, març de 2020

Els Arquitectes

Rosa Poyo i Antoni Masalias

AM2 Pàg. 1Pàg.1





MODIFICAT ARRANJAMENT DEL CARRER ONZE DE SETEMBRE – ELS GUIAMETS

A r q u i t e c t e s - R o s a  m .  P o y o  P e r e l l ó i  A n t o n i  M a s a l i a s  I b a ñ e z

AJUNTAMENT DELS GUIAMETS

Pressupost modificat

Resum de pressupost modificat Fase II





Arranjament del carrer de l'Onze de Setembre, Fase II

Pressupost : --990DEF

Resum de Pressupost

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.904,231: SANEJAMENTCapítol

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.483,342: AIGUA POTABLECapítol

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.586,533: ENLLUMENAT PÚBLICCapítol

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.612,254: MITJA I BAIXA TENSIÓCapítol

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.761,105: TELECOMUNICACIONSCapítol

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410,876: GASCapítol

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.002,597: PAVIMENTSCapítol

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 848,398: VARISCapítol

PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL 33.609,30

Gastos Generales 13,00 % 4.369,21

Beneficio Industrial 6,00 % 2.016,56

39.995,07

Impuesto del Valor Añadido 21,00 % 8.398,96

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRATA AMB IVA: 48.394,03

Ascendeix aquest pressupost a la quantitat de QUARANTA-VUIT MIL TRES-CENTS NORANTA-
QUATRE EUROS AMB TRES CÈNTIMS

Els Guiamets, març de 2020

Els arquitectes

Rosa Poyo i Antoni Masalias

AM2 Pàg. 1Pàg.1
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Arranjament del carrer de l'Onze de Setembre, Fase III

Pressupost : --990DEF

Resum de Pressupost

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.224,971: SANEJAMENTCapítol

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.586,702: AIGUA POTABLECapítol

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.711,733: ENLLUMENAT PÚBLICCapítol

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.318,464: MITJA I BAIXA TENSIÓCapítol

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.529,105: TELECOMUNICACIONSCapítol

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.325,946: GASCapítol

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.152,967: PAVIMENTSCapítol

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.108,388: VARISCapítol

PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL 235.958,24

Gastos Generales 13,00 % 30.674,57

Beneficio Industrial 6,00 % 14.157,49

280.790,30

Impuesto del Valor Añadido 21,00 % 58.965,96

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRATA AMB IVA: 339.756,26

Ascendeix aquest pressupost a la quantitat de TRES-CENTS TRENTA-NOU MIL SET-CENTS
CINQUANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS

Els Guiamets, març de 2020

Els arquitectes

Rosa Poyo i Antoni Masalias

AM2 Pàg. 1Pàg.1
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