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MEMÒRIA DESCRIPTIVA DE LES OBRES  
 
1.- La Propietat 
 
La Propietat està representada per l'Ajuntament de Corbera de Llobregat, comarca del 
Baix Llobregat. 
 
2.- Objecte del projecte 
 
El present projecte té per objecte l’execució de la xarxa de clavegueram d’aigües 
residuals al carrer Santa Gemma i a la carretera de l’Amunt. 
 
3.- Títol del projecte i dades del seu autor 
 
El títol és "PROJECTE DE CLAVEGUERAM D’AIGÜES RESIDUALS AL CARRER 
SANTA GEMMA I LA CARRETERA DE L’AMUNT". 
El projecte està redactat per l'arquitecte municipal Josep Sorribes Gallego. 
 
4.- Situació 
 
Per assolir l’objecte d’aquest projecte, s’actua a una part del carrer Santa Gemma, al 
parc urbà entre aquest carrer i la carretera de l’Amunt (BV-2421), a la vorera d’aquesta 
carretera, al parc urbà entre la carretera i el carrer de la Servera, i a una part petita 
d’aquest propi carrer. 
 
5.- Adaptació al planejament i a la legalitat urbanística 
 
Les zones on s’actua estan definides al PGO vigent. Aquest projecte no modifica les 
determinacions del planejament. 
Respecte al Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel que s'estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció, s'adjunta a 
l'annex-1 el corresponent estudi bàsic de seguretat i salut (art. 4). 
  
6.- Resum dels estudis tècnics precedents que serveixen de base al projecte 
 
No s’ha tingut present cap estudi anterior per la realització d'aquest projecte. 
 
7.- Justificació de la solució adoptada 
 
Per part de l’ajuntament es pretén fer la xarxa de clavegueram per la recollida de les 
aigües residuals a les parcel·les del carrer Santa Gemma que actualment no disposen. 
De la totalitat d’aquest carrer, el tram inicial entre el seu origen a la carretera de l’Amunt 
i la part més alta fins el número 14, ja es va urbanitzar fa molts anys, i disposa de la 
corresponent xarxa de clavegueram. El tram entre aquest punt i el final del carrer no es 
troba urbanitzat. Al costat muntanya, números parells, les parcel·les 14B, 16 i 16B 
disposen de xarxa interna, connectada al primer pou de la xarxa existent. Les quatre 
parcel·les restants (18-20, 22, 24 i 26) no tenen xarxa. Al costat riera, números senars, 
les parcel·les no disposen de xarxa. En aquest costat totes les parcel·les tenen la 
mateixa característica, amb un desnivell de més de 15 m entre el carrer Santa Gemma 
a la part superior i la carretera de l’Amunt a l’inferior. Degut a aquesta circumstància, la 
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xarxa pel carrer Santa Gemma implicaria que tots els habitatges haurien de disposar 
d’un bombeig individual, situació a evitar sempre que es pugui. En el cas que ens 
ocupa, totes aquestes parcel·les disposen de façana a la carretera de l’Amunt a la part 
baixa de les mateixes. Degut a l’existència d’una vorera de suficient amplada, és 
possible fer la xarxa de clavegueram per aquesta vorera, respectant el col·lector 
d’aigües pluvials existent, facilitant la connexió de les parcel·les per gravetat.  
Aigües avall de la zona que ens ocupa, la xarxa de clavegueram d’aigües residuals 
més propera està al carrer de la Servera, a la urbanització La Servera. El pou d’inici es 
troba a la vorera entre els números 1 i 3. 
 
Amb totes les circumstàncies i condicionants esmentats, les característiques del traçat 
adoptades son: 
- La xarxa començarà al carrer Santa Gemma, davant del número 20, i aquest tram 
donarà el servei a les quatre parcel·les situades al costat muntanya. 
- Des del final del carrer Santa Gemma la xarxa discorre pel parc urbà, entre aquest 
carrer i la carretera de Barcelona. La zona de parc urbà que limita amb l’última parcel·la 
no és de propietat municipal, motiu pel qual i per facilitar la gestió d’aquesta obra, el 
col·lector es desplaça uns metres per discorre per terrenys que son públics.  
- Un cop a la carretera de l’Amunt, es proposa creuar aquesta per l’obra de drenatge ja 
existent, grapant el tub pel recó superior de la secció actual, per afectar el mínim 
possible hidràulicament el pas d’aigües pluvials. Degut a que es tracta de la carretera 
BV-2421, aquesta solució requerirà de la corresponent autorització de la Diputació de 
Barcelona. 
- Un cop creuada la carretera, la xarxa travessarà el parc urbà de La Servera, ja de 
propietat municipal. 
- El tram final serà pel carrer de la Servera, fins al pou de la xarxa existent. 
- El ramal de la carretera de l’Amunt començarà a la parcel·la situada al número 12, fins 
al pou projectat abans del creuament. La parcel·la situada al carrer Santa Gemma, 7 o 
carretera de l’Amunt, 10, ja disposa de xarxa de residuals per la part baixa, connectada 
al carrer Salvador Espriu. 
- Respecte a les escomeses, com a criteri general aquestes s’han previst al punt més 
baix de cada parcel·la. No obstant, en molts casos, es podrien col·locar en altre lloc de 
la façana de la parcel·la per facilitar la connexió des de la fosa sèptica existent. 
- A l’article 9.2.2 de l’Ordenança municipal reguladora de les connexions al sistema 
públic de sanejament, es fixa l’obligatorietat d’instal·lar una arqueta de registre a 
l’interior de la parcel·la com més propera a la tanca millor, que haurà de ser registrable 
per permetre la inspecció dels SSTT municipals. En el cas que ens ocupa, del total de 
les 14 parcel·les a les quals donarà servei la xarxa projectada, en 12 d’elles el 
tancament a carrer pel lloc on s’ha previst l’escomesa és un mur de contenció, en la 
majoria dels casos d’alçada important, atès que per la topografia de la zona el desnivell 
en desmunt és gran entre la parcel·la i la rasant del carrer. Vist això, la col·locació de 
l’arqueta a l’interior de la parcel·la, tal com fixa l’ordenança esmentada, atès que es 
trobaria a una alçada molt per damunt de l’escomesa del carrer, no millora ni ajuda a 
fer la connexió entre la xarxa interior de la parcel.la i aquesta. Vista aquesta situació, i 
com a cas especial, es considera oportú la col·locació de l’arqueta a la vorera del 
carrer, i per tant, s’inclou en aquest document tècnic. En el cas de les dues parcel·les 
que no es troben tancades, l’escomesa es deixarà uns 50 cm endins de la parcel·la a 
comptar del límit de la façana a vial (art. 12.1 de l’ordenança). 
 
8.- Descripció genèrica de les obres a realitzar i materials a emprar. 
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Aquesta descripció es fa per donar una idea del conjunt del projecte i de les dades 
necessàries per la seva posterior execució i control, i complementa l'efectuada a les 
partides que formen el pressupost de les obres. 
 
Conjunt de l'obra. 
 
El projecte té per objecte l’execució de la xarxa de clavegueram d’aigües residuals al 
carrer Santa Gemma. 
  
Treballs previs. 
 
Elements a conservar. 
 
Cal conservar i protegir durant el procés de les obres tots els elements existents que no 
es preveu el seu enderroc o modificació, i en especial el col·lector d’aigües pluvials 
existent a la carretera de l’Amunt, els paviments de les voreres, la xarxa d’aigua al 
carrer Santa Gemma, i les xarxes aèries de serveis. 
 
Enderrocs. 
 
Es fa necessari enderrocar els paviments de la vorera de la carretera de l’Amunt i del 
carrer de la Servera, per poder fer la rasa del clavegueram.  
L'abocament dels materials sobrants dels enderrocs i dels moviments de terres, segons 
figura a les partides del pressupost, s'hauran de portar a un abocador autoritzat, essent 
responsable si no fos així el contractista adjudicatari de les obres. 
Aquestes previsions donen resposta a la disposició addicional 3 del Decret 201/1994, 
de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
 
Moviments de terres. 
 
S'ha de fer l’excavació de les rases pel col·lector principal, pels pous de registre, i per 
les escomeses. Posteriorment es farà el reblert compactat de les rases. Amb la 
inspecció visual de la zona a actuar, s’aprecia clarament l’existència de roca arenisca 
vermella. Degut a que es tracta d’una actuació d’aproximadament 500 m de longitud, 
per poder saber exactament el volum de roca existent al fer l’excavació de les rases, 
caldria fer moltes cales o un ampli estudi geotècnic. No s’ha considerat oportú la 
realització d’aquests treballs previs, atès que les obres projectades no son estructurals, 
i per tant, l’existència de més o menys roca únicament té una repercussió econòmica. A 
l’estat d’amidaments s’ha fet una estimació per l’excavació en roca del 25%, i del 75% 
restant en terra. Al fer l’obra caldrà amidar realment el tipus d’excavació que es faci, i 
que pot donar un resultat diferent, en més o en menys d’allò previst. 
  
Pavimentació. 
 
Es preveu únicament la reposició dels paviments afectats per l’execució de les rases. 
 
Clavegueram. 
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El col·lector principal serà amb tub de polietilè autoportant de DN 315 mm, protegit al 
seu voltant per sauló. En el pas existent sota la carretera BV-2421, el tub estarà grapat 
al recó superior de l’obra de drenatge. 
Les escomeses seran amb tub de polietilè autoportant de DN 160 mm, protegit al seu 
voltant per sauló. Les arquetes de registre al final de l’escomesa seran de PVC de 
30x30x30 cm. 
Els pous de registre en vorera, degut a no tenir la sobrecàrrega dels vehicles i la seva 
poca alçada, seran amb paret de fàbrica ceràmica de 15 cm de gruix, arrebossada i 
lliscada per dins amb morter. Els pous de registre en calçada i als parcs urbans, on la 
majoria son de ressalt seran amb paret de fàbrica ceràmica de 30 cm de gruix, 
arrebossada i lliscada per dins amb morter. En els pous de pas es deixarà la meitat 
inferior de la canonada passant per sobre de la solera del mateix i es formigonarà 
totalment l’espai entre el semitub i les parets del pou. Els cons de reducció dels pous a 
la part superior seran amb un brocal amb una peça de formigó prefabricat. L’accés a 
l’interior dels pous es farà mitjançant graons de polipropilè. La cara superior de la 
solera de base dels pous de caiguda estarà protegida per un paviment de rajola de 
gres. 
 
 
9.- Programa d'obra. Terminis d'execució 
 
Les obres es realitzaran segons les determinacions especificades al projecte, 
pressupost i plànols. 
El termini d'execució normal per aquest tipus d'obra serà de DOS MESOS (2 mesos). 
 
10.- Pressupost 
 
El pressupost d'execució material de les obres projectades ascendeix la quantitat total 
de CINQUANTA-VUIT MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS amb  
SEIXANTA-CINC CÈNTIMS (58.464,65 euros), que incrementats amb un 13% de  
despeses generals, un 6% de benefici industrial i aquest subtotal amb un 21% de  
l'impost sobre el valor afegit, IVA, dóna un pressupost d'execució per contracte de les  
obres de VUITANTA-QUATRE MIL CENT VUITANTA-TRES EUROS amb VINT-I- 
CINC CÈNTIMS (84.183,25 euros). 
 
 
Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital 
L’arquitecte municipal      
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ANNEX-1: ESTUDI  BÀSIC DE  SEGURETAT  I  SALUT  
 
ÍNDEX 
 
 
1. DADES DE L'OBRA 
 
2. DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 
 
3. COMPLIMENT DEL RD 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS 
   MINIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
 
 
1. DADES DE L'OBRA  
 
1.1. Tipus d'obra 
 
Les obres definides en aquest projecte contemplen l’execució de la xarxa de 
clavegueram d’aigües residuals al carrer Santa Gemma i a la carretera de l’Amunt. 
Les comunicacions són excel·lents al estar les obres a prop de Barcelona. El clima és 
benigne. 
 
1.2. Emplaçament 
 
S’actua a una part del carrer Santa Gemma, al parc urbà entre aquest carrer i la 
carretera de l’Amunt (BV-2421), a la vorera d’aquesta carretera, al parc urbà entre la 
carretera i el carrer de la Servera, i a una part petita d’aquest propi carrer. 
 
1.3. Superfície construïda 
 
La superfície de la present actuació és d’aproximadament 200 m2. 
  
1.4. Promotor 
 
El promotor de les obres és l'Ajuntament de Corbera de Llobregat. 
 
1.5. Arquitecte autor del projecte d'execució 
 
El tècnic autor del projecte d'execució és l'arquitecte municipal Josep Sorribes Gallego. 
 
1.6. Tècnic redactor de l'estudi bàsic de seguretat i salut 
 
El tècnic redactor de l'estudi bàsic de seguretat i salut és l'arquitecte municipal Josep 
Sorribes Gallego. 
 
1.7. Pressupost 
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El pressupost d'execució per contracte de les obres projectades és de  
VUITANTA-QUATRE MIL CENT VUITANTA-TRES EUROS amb VINT-I-CINC  
CÈNTIMS (84.183,25 euros). 
 
1.8. Termini d'execució 
 
El termini d'execució previst en el projecte és dos mesos (2 mesos). 
 
1.9. Personal previst 
 
Es considera un màxim de 4 treballadors alhora, amb una mitja de 3. 
 
1.10. Unitats constructives que composen l'obra 
 
- Enderrocs. 
- Moviments de terres. 
-   Clavegueram. 
-   Reposició de paviments. 
 
2. DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT  
 
2.1. Topografia 
 
Pel tipus d'actuació a fer, es disposa d'un vol aeri força actual. 
 
2.2. Característiques del terreny: resistència, cohesió, nivell freàtic 
 
Amb la inspecció visual de la zona a actuar, s’aprecia clarament l’existència de roca 
arenisca vermella. Degut a que es tracta d’una actuació d’aproximadament 500 m de 
longitud, per poder saber exactament el volum de roca existent al fer l’excavació de les 
rases, caldria fer moltes cales o un ampli estudi geotècnic. No s’ha considerat oportú la 
realització d’aquests treballs previs, atès que les obres projectades no son estructurals, 
i per tant, l’existència de més o menys roca únicament té una repercussió econòmica. A 
l’estat d’amidaments s’ha fet una estimació per l’excavació en roca del 25%, i del 75% 
restant en terra. Al fer l’obra caldrà amidar realment el tipus d’excavació que es faci, i 
que pot donar un resultat diferent, en més o en menys d’allò previst. 
 
2.3. Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn 
 
A l'entorn immediat es troben parcel·les unifamiliars aïllades. Destaca també 
l’existència de la carretera BV-2421. 
 
2.4. Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades 
 
Existeix la xarxa soterrada de l’aigua al carrer Santa Gemma. Les xarxes d’electricitat i 
telefonia son en general soterrades, tot i que alguna escomesa es soterrada. A la 
carretera BV-2421 hi ha un col·lector de recollida d’aigües pluvials, situat fora de la 
calçada, que cal mantenir.  
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2.5. Ubicació de vials (amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada de voreres 
 
L'accés a les obres projectades s’ha de fer pel carrer Santa Gemma, per la carretera de 
l’Amunt (BV-2421), i pel carrer de la Servera, depenent de cada tram. 
 
 
3. COMPLIMENT DEL RD 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS 
   MINIMES DE SEGURETAT I  SALUT A LES OBRES DE CON STRUCCIÓ 
 
3.1. INTRODUCCIÓ 
 
3.2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 
 
3.3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 
 
3.4. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
 
3.5. PRIMERS AUXILIS 
 
3.6. SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. NORMATIVA 
APLICABLE 
 
 
3.1. INTRODUCCIÓ 
 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les 
previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així 
com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i 
salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 
 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les 
seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual 
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 
 
En base a l'art. 7, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el 
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, 
estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present 
document. 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat, amb el corresponent informe del 
coordinador en matèria de seguretat i salut, o quan no n'hi hagi, per la Direcció 
Facultativa, abans de l'inici de l'obra i per part de l'òrgan de l'Ajuntament que l'ha 
adjudicat. 
 
Es recorda l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències 
pel seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se 
en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15  del Reial Decret, els contractistes i sot-
contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de 
totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 
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La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà 
d'incloure el Pla de Seguretat i Salut. 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de 
la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels 
treballadors, podrà aturar  l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció 
de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels 
treballadors. 
 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11). 
 
 
3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIO  DE L'OBRA  
 
L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva 
recollits en l'art. 15  de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 
de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 
 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 
condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 
 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
 
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 
instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir 
els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 
 
e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses. 
 
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes. 
 
h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà 
de dedicar a les diferents feines o fases del treball. 
 
i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms. 
 
 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es 
realitzi a l'obra o prop de l'obra. 
 
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15 de la Llei 31/95 són els següents: 
 
1. L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  
amb els següents principis generals: 
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a) Evitar riscos. 
 
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar. 
 
c) Combatre els riscos a l'origen. 
 
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels 
llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de 
reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut. 
 
e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
 
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill. 
 
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 
l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència 
dels factors ambientals en el treball. 
 
h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual. 
 
i) Donar les degudes instruccions als treballadors. 
 
2. L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en 
matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines. 
 
3. L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els 
treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones 
de risc greu i específic. 
 
4. L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i 
imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació 
es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades 
mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats 
riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin 
alternatives més segures. 
 
5. Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com 
a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels 
seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats 
cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu 
treball personal. 
 
 
3.3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS  
 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  
establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a 
continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que 
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alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser 
aplicables a d'altres feines. 
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, 
caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la 
postura més adient pel treball que es realitzi. 
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures 
d'edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment...). 
 
3.3.1. MITJANS I MAQUINARIA  
 
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades. 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, electricitat, 
enllumenat públic, gas, telefonia...). 
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitjes, grues...). 
- Riscos derivats del funcionament de grues.  
- Caiguda de la càrrega transportada.  
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes). 
- Cops i ensopegades. 
- Caiguda de materials, rebots. 
- Ambient excessivament sorollós. 
- Contactes elèctrics directes o indirectes. 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 
 
3.3.2. TREBALLS PREVIS 
 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, electricitat, 
enllumenat públic, gas, telefonia...). 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes). 
- Cops i ensopegades.  
- Caiguda de materials, rebots. 
- Sobre esforços per postures incorrectes. 
- Bolcada de piles de materials. 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques).  
 
3.3.3. ENDERROCS 
 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, electricitat, 
enllumenat públic, gas, telefonia...). 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
- Projecció de partícules durant els treballs. 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes). 
- Contactes amb materials agressius. 
- Talls i punxades. 
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- Cops i ensopegades.  
- Caiguda de materials, rebots. 
- Ambient excessivament sorollós. 
- Fallida de l'estructura. 
- Sobre esforços per postures incorrectes. 
- Acumulació i baixada de runes. 
 
3.3.4. MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS 
 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, electricitat, 
enllumenat públic, gas, telefonia...). 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes). 
- Cops i ensopegades.  
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques.  
- Caiguda de materials, rebots. 
- Ambient excessivament sorollós. 
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases. 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes. 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 
- Sobre esforços per postures incorrectes. 
- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar. 
 
3.3.5. FONAMENTS 
 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, electricitat, 
enllumenat públic, gas, telefonia...). 
- Projecció de partícules durant els treballs. 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes). 
- Contactes amb materials agressius. 
- Talls i punxades. 
- Cops i ensopegades. 
- Caiguda de materials, rebots. 
- Ambient excessivament sorollós. 
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases. 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes. 
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques.  
- Contactes elèctrics directes o indirectes. 
- Sobre esforços per postures incorrectes. 
- Fallides d'encofrats. 
- Fallides de recalçaments. 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
- Bolcada de piles de material. 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques). 
 
3.3.6. ESTRUCTURA 
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- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, electricitat, 
enllumenat públic, gas, telefonia...). 
- Projecció de partícules durant els treballs. 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes). 
- Contactes amb materials agressius. 
- Talls i punxades. 
- Cops i ensopegades. 
- Caiguda de materials, rebots. 
- Ambient excessivament sorollós. 
- Contactes elèctrics directes o indirectes. 
- Sobre esforços per postures incorrectes. 
- Fallides d'encofrats. 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
- Bolcada de piles de material. 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques). 
- Riscos derivats de l'accés a les plantes. 
- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials. 
 
3.3.7. RAM DE PALETA 
 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
- Projecció de partícules durant els treballs. 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes). 
- Contactes amb materials agressius. 
- Talls i punxades. 
- Cops i ensopegades. 
- Caiguda de materials, rebots. 
- Ambient excessivament sorollós. 
- Sobre esforços per postures incorrectes. 
- Bolcada de piles de material. 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques). 
 
3.3.8. COBERTA 
 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, electricitat, 
enllumenat públic, gas, telefonia...). 
- Projecció de partícules durant els treballs. 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes). 
- Contactes amb materials agressius. 
- Talls i punxades. 
- Cops i ensopegades. 
- Caiguda de materials, rebots. 
- Ambient excessivament sorollós. 
- Sobre esforços per postures incorrectes. 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
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- Caigudes de pals i antenes. 
- Bolcada de piles de material. 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques). 
 
3.3.9. REVESTIMENTS I ACABATS 
 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
- Projecció de partícules durant els treballs. 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes). 
- Contactes amb materials agressius. 
- Talls i punxades. 
- Cops i ensopegades. 
- Caiguda de materials, rebots. 
- Sobre esforços per postures incorrectes. 
- Bolcada de piles de material. 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques). 
 
3.3.10. INSTAL.LACIONS 
 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, electricitat, 
enllumenat públic, gas, telefonia...). 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes). 
- Talls i punxades. 
- Cops i ensopegades. 
- Caiguda de materials, rebots. 
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts. 
- Contactes elèctrics directes o indirectes. 
- Sobresforços per postures incorrectes. 
- Caigudes de pals i antenes. 
 
3.3.11. RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS 
ESPECIALS (Annex II del R.D.1627/1997) 
 
1. Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda 
d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball. 
2. Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc 
d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors 
sigui legalment exigible. 
3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica 
obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades. 
4. Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió. 
6. Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres 
subterranis. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
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8. Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit. 
9. Treballs que impliquin l'ús d'explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
 
 
3.4. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
 
Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A 
més,  s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la 
maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar 
homologats segons la normativa vigent. 
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles 
treballs posteriors (reparació, manteniment...). 
 
3.4.1. MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents 
feines i circulacions dins l'obra. 
- Senyalització de les zones de perill. 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de 
l'obra com en relació amb els vials exteriors. 
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària. 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega 
i descàrrega. 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents. 
- Els elements de les instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants. 
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra. 
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada,  amb revisions periòdiques, 
control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc. 
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra. 
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat. 
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a  l'estat real dels elements 
(subsòl, edificacions veïnes). 
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i  pantalles de protecció de 
rases. 
- Utilització de paviments antilliscants.  
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
- Col·locació de xarxat en forats horitzontals. 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones). 
- Canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades. 
- Escales de mà, plataformes de treball i bastides. 
- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes. 
 
3.4.2. MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules. 
- Utilització de calçat de seguretat. 
- Utilització de casc homologat. 
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- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir 
punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la 
utilització del qual serà obligatòria. 
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius  
i minimitzar el risc de talls i punxades. 
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos. 
- Utilització de mandils. 
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs 
amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire. 
 
3.4.3. MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 
 
- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la 
calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha 
d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar. 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior  de l'obra com en relació 
amb els vials exteriors. 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega 
i descàrrega. 
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a  l'estat real dels elements 
(subsòl, edificacions veïnes). 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones). 
 
 
3.5. PRIMERS AUXILIS  
 
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa 
vigent. 
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals 
s'hauran de traslladar els accidentats.  
Es convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i 
adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el 
ràpid trasllat dels possibles accidentats. 
 
 
3.6. SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.  NORMATIVA 
APLICABLE  
 
- Directiva 92/57/CEE de  24 de Junio (DO: 26/08/92). 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de 
construcción temporales o móviles. 
 
- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97). 
Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción. 
Transposició de la Directiva 92/57/CEE. 
Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en 
projectes d'edificació i obres públiques. 
 
- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95). 
Prevención de riesgos laborales. 
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Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 
 
- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97). 
Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 
- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97). 
Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo. 
 
- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97). 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en 
quant a escales de mà. 
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo 
(O. 09/03/1971). 
  
- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97). 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 
cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
 
- RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97). 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que 
incluyen pantallas de visualización. 
 
- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97). 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes biológicos durante el trabajo. 
 
- RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97). 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo. 
 
- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97). 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 
 
- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97). 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos de trabajo. 
Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball. 
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo 
(O. 09/03/1971). 
 
- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52). 
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción. 
Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53). 
O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66). 
Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956. 
 
- O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66' a 74' (BOE: 03/02/40). 
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Reglamento general sobre Seguridad e Higiene. 
 
- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1' a 4', 183' a 291' y Anexos I y II (BOE: 05/09/70; 
09/09/70). 
Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y ceràmica. 
Correcció d'errades: BOE: 17/10/70 
 
- O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86). 
Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el 
estudio de Seguridad e Higiene. 
Correcció d'errades: BOE: 31/10/86. 
 
- O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87). 
Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su 
cumplimiento y tramitación. 
 
- O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87). 
Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de 
poblado. 
 
- O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77). 
Reglamento de aparatos elevadores para obras. 
Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81). 
 
- O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88). 
Instrucción Tècnica Complementària MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de 
elevación y Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras. 
Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90). 
 
- O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84). 
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto. 
 
- O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87). 
Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo 
de amianto. 
 
- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89). 
Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido 
durante el trabajo. 
 
- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71). 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo. 
Correcció d'errades: BOE: 06/04/71. 
Modificació: BOE: 02/11/89. 
Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, 
RD 665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997. 
 
- O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98). 
S'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de construcció. 
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- Resoluciones aprobatorias de Normas tècnicas Reglamentarias para distintos medios 
de protección personal de trabajadores.  
 
- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metàl.licos. 
 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos. 
 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores. 
Modificació: BOE: 24/10/75 
 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de 
electricidad. 
Modificació: BOE: 25/10/75. 
 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra 
riesgos mecànicos. 
Modificació: BOE: 27/10/75. 
 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de 
maniobras. 
Modificació: BOE: 28/10/75              
 
 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal 
de vias respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales. 
Modificació: BOE: 29/10/75. 
 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal 
de vias respiratorias: filtros mecànicos 
Modificació: BOE: 30/10/75. 
 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal 
de vias respiratorias: mascarillas autofiltrantes. 
Modificació: BOE: 31/10/75. 
 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección 
personal de vias respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco. 
Modificació: BOE: 01/11/75. 
 
- Normativa d'àmbit local (ordenances municipals). 
 
 
Corbera de Llobregat, a data de  la signatura digital 
L'arquitecte municipal 
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- ANNEX 2: CÀLCULS DE LA XARXA 
 
 
Segons l’article 20: Càlcul i dimensionat de la xarxa, de l’Ordenança municipal 
reguladora de les connexions al sistema públic de sanejament, actualment vigent, els 
diàmetres mínims seran de 300 mm de diàmetre nominal exterior en tubs de material 
termoplàstic. 
 
Segons la taula 4.1 del Document Bàsic HS Salubritat, les unitats de desguàs UD per 
un habitatge unifamiliar aïllat tipus, com és el cas de la zona, és aproximadament de 31 
UD/hab. La xarxa projectada és per un total de 14 habitatges, que son les parcel·les a 
les quals donarà servei. No obstant, es té present que al pou 1, on comença la xarxa 
del carrer Santa Gemma, es possible que en el futur es puguin connectar les parcel·les 
dels carrers Josep Mª de Guilleuma i Sant Xavier, que tenen la seva conca vessant cap 
el mateix. Es tracta d’un total de 5 parcel·les, i per tant, els càlculs es faran per 19 
habitatges. 
Vist això, les UD totals seran: 19 hab. x 31 UD/hab.= 589 UD. Segons la taula 4.5 del 
DBHS, per un diàmetre de 315 mm el màxim número d’UD és de 5.710 amb un 
pendent de l’1%, de 6.920 amb el 2%, i de 8.290 amb el 4%. En el nostre cas, dins de 
tot el traçat del col·lector, el tram més desfavorable seria el del carrer la Servera, entre 
el pou 14 i l’existent, on el pendent és del 3%. Amb aquest pendent, les UD màximes 
estarien al voltant de 7.500, molt per damunt de les 589 requerides. 
 
Segons la taula de l’article 20 de l’Ordenança municipal, per aigües residuals urbanes, 
com és el cas que ens ocupa, la velocitat mínima és 0,60 m/seg i la màxima 6,00 
m/seg. En aquesta xarxa, degut als pendents dels col·lectors, cal fer la comprovació de 
la velocitat màxima. El pendent màxim adoptat és del 16%, que és el màxim fixat pel 
fabricant d’aquesta tipologia de tubs, per un diàmetre de 315 mm i amb pous de 
caiguda. El factor de conversió per un pendent del 16% en relació a un pendent de 
l’1%, és de 4. Per tant, la velocitat màxima de 6 m/seg es converteix en 1,5 m/seg per 
un pendent de l’1%. Amb aquesta velocitat d’1,50 m/seg, el cabal és de 32 l/seg. 
El cabal d’un habitatge s’estima en 150 l/dia-persona x 3,2 persones/hab= 480 l/dia. Si 
considerem aquest cabal en una concentració d’una hora, el cabal per habitatge seria 
de 480 l/3600 seg= 0,133 l/seg. El cabal màxim seria de 19 hab x 0,133 l/seg-hab= 2,53 
l/seg, inferior als 32 l/seg. 
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- ANNEX 3: PAS DE LA CARRETERA BV-2421 
 
 
Al PK. 7+600 de la carretera BV-2421 existeix una obra de drenatge, atès que es un 
punt baix de recollida d’aigües pluvials. Es tracta d’una secció quadrada de dimensions 
interiors 80x80 cm., feta amb parets de mamposteria de pedra. Al tram final de la 
mateixa, aigües avall, i en una longitud d’1 m, la secció és un tub de formigó prefabricat 
de diàmetre 80 cm. 
 
El col·lector d’aigües pluvials projectat, que és un tub de paret estructurada, amb paret 
interna llisa i externa corrugada, de polietilè, de diàmetre nominal 315 mm, per poder 
creuar la carretera de l’Amunt, es proposa grapar-lo pel recó superior de la secció 
actual, per afectar el mínim possible hidràulicament el pas d’aigües pluvials. Degut a 
que es tracta de la carretera BV-2421, aquesta solució requerirà de la corresponent 
autorització de la Diputació de Barcelona. Aquests treballs es troben inclosos en la 
partida 2 del capítol 2: Clavegueram, del pressupost d’aquest projecte. 
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CLAVEGUERAM C/ SANTA GEMMA I CTRA. DE L´AMUNT

AMIDAMENTS Pàg.:12/02/18 1Data:

PRESSUPOST  CLAVEGUERAM C. STA. GEMMAOBRA 01
MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Esbrossada del terreny de menys de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió1 G22D2011

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Parc urbà superior 55,000 2,000 110,000

C#*D#*E#*F#2 Parc urbà inferior 30,000 2,000 60,000

TOTAL AMIDAMENT 170,000

m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a
delimitar la zona a demolir

2 F219FFA0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vorera formigó carretera de l'Amunt 2,000 125,000 250,000

C#*D#*E#*F#2 2,000 20,000 40,000

TOTAL AMIDAMENT 290,000

m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a demolir

3 F219FBA0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Calçada c/ de la Servera 2,000 25,000 50,000

TOTAL AMIDAMENT 50,000

m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

4 F2194XE5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Calçada c/ de la Servera 20,000 0,600 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

5 F2194JE5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Carretera de l'Amunt 26, 30 i 32 43,000 0,600 25,800

C#*D#*E#*F#2 5,000 0,400 2,000

C#*D#*E#*F#3 Calçada c/ de la Servera 6,000 0,600 3,600

TOTAL AMIDAMENT 31,400

m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

6 F2194AE5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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CLAVEGUERAM C/ SANTA GEMMA I CTRA. DE L´AMUNT

AMIDAMENTS Pàg.:12/02/18 2Data:

C#*D#*E#*F#1 Vorera existent carretera de l'Amunt 125,000 0,500 62,500

C#*D#*E#*F#2 20,000 0,400 8,000

TOTAL AMIDAMENT 70,500

m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió alta (> 50 MPa), realitzada amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió

7 F222192A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/ Sta. Gemma 0,250 98,000 0,400 1,200 11,760

C#*D#*E#*F#2 Parc urbà superior 0,250 13,000 0,400 1,500 1,950

C#*D#*E#*F#3 0,250 6,500 0,400 1,300 0,845

C#*D#*E#*F#4 0,250 6,500 0,400 1,500 0,975

C#*D#*E#*F#5 0,250 5,500 0,400 1,600 0,880

C#*D#*E#*F#6 0,250 6,000 0,400 1,600 0,960

C#*D#*E#*F#7 0,250 15,000 0,400 1,600 2,400

C#*D#*E#*F#8 Parc urbà inferior 0,250 5,000 0,400 1,200 0,600

C#*D#*E#*F#9 0,250 5,000 0,400 1,500 0,750

C#*D#*E#*F#10 0,250 5,000 0,400 1,300 0,650

C#*D#*E#*F#11 0,250 14,000 0,400 1,300 1,820

C#*D#*E#*F#12 C/ de la Servera 0,250 22,000 0,400 1,300 2,860

C#*D#*E#*F#13 Carretera de l'Amunt 0,250 34,500 0,400 1,100 3,795

C#*D#*E#*F#14 21,000 0,500 2,500 26,250

C#*D#*E#*F#15 0,250 12,500 0,400 1,100 1,375

C#*D#*E#*F#16 18,500 0,500 2,200 20,350

C#*D#*E#*F#17 0,250 21,500 0,400 1,200 2,580

C#*D#*E#*F#18 0,250 47,500 0,400 1,100 5,225

C#*D#*E#*F#19 0,250 37,500 0,400 1,100 4,125

C#*D#*E#*F#20 0,250 33,000 0,400 1,100 3,630

C#*D#*E#*F#21 Escomeses 0,250 44,000 0,400 0,800 3,520

C#*D#*E#*F#22 Pou 1 0,250 1,650 1,650 1,300 0,885

C#*D#*E#*F#23 Pou 2 0,250 1,650 1,650 1,300 0,885

C#*D#*E#*F#24 Pou 3 0,250 1,650 1,650 2,000 1,361

C#*D#*E#*F#25 Pou 4 0,250 1,650 1,650 1,700 1,157

C#*D#*E#*F#26 Pou 5 0,250 1,650 1,650 1,700 1,157

C#*D#*E#*F#27 Pou 6 0,250 1,650 1,650 2,200 1,497

C#*D#*E#*F#28 Pou 7 0,250 1,650 1,650 2,200 1,497

C#*D#*E#*F#29 Pou 8 0,250 1,650 1,650 1,800 1,225

C#*D#*E#*F#30 Pou 9 0,250 1,650 1,650 1,250 0,851

C#*D#*E#*F#31 Pou 10 0,250 1,650 1,650 2,000 1,361

C#*D#*E#*F#32 Pou 11 0,250 1,650 1,650 2,200 1,497

C#*D#*E#*F#33 Pou 12 0,250 1,650 1,650 2,200 1,497

C#*D#*E#*F#34 Pou 13 0,250 1,650 1,650 2,200 1,497

C#*D#*E#*F#35 Pou 14 0,250 1,650 1,650 2,000 1,361

C#*D#*E#*F#36 Pou 15 0,250 1,400 1,400 1,500 0,735

EUR

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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CLAVEGUERAM C/ SANTA GEMMA I CTRA. DE L´AMUNT

AMIDAMENTS Pàg.:12/02/18 3Data:

C#*D#*E#*F#37 Pou 16 0,250 1,400 1,400 1,300 0,637

C#*D#*E#*F#38 Pou17 0,250 1,400 1,400 1,450 0,711

C#*D#*E#*F#39 Pou 18 0,250 1,400 1,400 1,350 0,662

C#*D#*E#*F#40 Pou 19 0,250 1,400 1,400 1,400 0,686

C#*D#*E#*F#41 Pou 20 0,250 1,400 1,400 1,300 0,637

TOTAL AMIDAMENT 119,096

m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora

8 F222162B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/ Sta. Gemma 0,750 98,000 0,400 1,200 35,280

C#*D#*E#*F#2 Parc urbà superior 0,750 13,000 0,400 1,500 5,850

C#*D#*E#*F#3 0,750 6,500 0,400 1,300 2,535

C#*D#*E#*F#4 0,750 6,500 0,400 1,500 2,925

C#*D#*E#*F#5 0,750 5,500 0,400 1,600 2,640

C#*D#*E#*F#6 0,750 6,000 0,400 1,600 2,880

C#*D#*E#*F#7 0,750 15,000 0,400 1,600 7,200

C#*D#*E#*F#8 Parc urbà inferior 0,750 5,000 0,400 1,200 1,800

C#*D#*E#*F#9 0,750 5,000 0,400 1,500 2,250

C#*D#*E#*F#10 0,750 5,000 0,400 1,300 1,950

C#*D#*E#*F#11 0,750 14,000 0,400 1,300 5,460

C#*D#*E#*F#12 C/ de la Servera 0,750 22,000 0,400 1,300 8,580

C#*D#*E#*F#13 Carretera de l'Amunt 0,750 34,500 0,400 1,100 11,385

C#*D#*E#*F#14 0,000 21,000 0,500 2,500 0,000

C#*D#*E#*F#15 0,750 12,500 0,400 1,100 4,125

C#*D#*E#*F#16 0,000 18,500 0,500 2,200 0,000

C#*D#*E#*F#17 0,750 21,500 0,400 1,200 7,740

C#*D#*E#*F#18 0,750 47,500 0,400 1,100 15,675

C#*D#*E#*F#19 0,750 37,500 0,400 1,100 12,375

C#*D#*E#*F#20 0,750 33,000 0,400 1,100 10,890

C#*D#*E#*F#21 Escomeses 0,750 44,000 0,400 0,800 10,560

C#*D#*E#*F#22 Pou 1 0,750 1,650 1,650 1,300 2,654

C#*D#*E#*F#23 Pou 2 0,750 1,650 1,650 1,300 2,654

C#*D#*E#*F#24 Pou 3 0,750 1,650 1,650 2,000 4,084

C#*D#*E#*F#25 Pou 4 0,750 1,650 1,650 1,700 3,471

C#*D#*E#*F#26 Pou 5 0,750 1,650 1,650 1,700 3,471

C#*D#*E#*F#27 Pou 6 0,750 1,650 1,650 2,200 4,492

C#*D#*E#*F#28 Pou 7 0,750 1,650 1,650 2,200 4,492

C#*D#*E#*F#29 Pou 8 0,750 1,650 1,650 1,800 3,675

C#*D#*E#*F#30 Pou 9 0,750 1,650 1,650 1,250 2,552

C#*D#*E#*F#31 Pou 10 0,750 1,650 1,650 2,000 4,084

C#*D#*E#*F#32 Pou 11 0,750 1,650 1,650 2,200 4,492

C#*D#*E#*F#33 Pou 12 0,750 1,650 1,650 2,200 4,492

EUR
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CLAVEGUERAM C/ SANTA GEMMA I CTRA. DE L´AMUNT

AMIDAMENTS Pàg.:12/02/18 4Data:

C#*D#*E#*F#34 Pou 13 0,750 1,650 1,650 2,200 4,492

C#*D#*E#*F#35 Pou 14 0,750 1,650 1,650 2,000 4,084

C#*D#*E#*F#36 Pou 15 0,750 1,400 1,400 1,500 2,205

C#*D#*E#*F#37 Pou 16 0,750 1,400 1,400 1,300 1,911

C#*D#*E#*F#38 Pou17 0,750 1,400 1,400 1,450 2,132

C#*D#*E#*F#39 Pou 18 0,750 1,400 1,400 1,350 1,985

C#*D#*E#*F#40 Pou 19 0,750 1,400 1,400 1,400 2,058

C#*D#*E#*F#41 Pou 20 0,750 1,400 1,400 1,300 1,911

TOTAL AMIDAMENT 217,491

m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega
amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

9 F2R3506A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Excavació roca (esponjament 25%) 1,250 119,096 148,870

C#*D#*E#*F#2 Excavació terra (esponjament 15%) 1,150 217,491 250,115

C#*D#*E#*F#3 A deduir rebliment rasa (esponjament
15%)

1,150 -195,941 -225,332

TOTAL AMIDAMENT 173,653

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 20 km

10 F242206A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Igual rebliment 195,941 195,941

TOTAL AMIDAMENT 195,941

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

11 F2285D0F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/ Sta. Gemma 98,000 0,400 0,700 27,440

C#*D#*E#*F#2 Parc urbà superior 13,000 0,400 1,000 5,200

C#*D#*E#*F#3 6,500 0,400 0,800 2,080

C#*D#*E#*F#4 6,500 0,400 1,000 2,600

C#*D#*E#*F#5 5,500 0,400 1,100 2,420

C#*D#*E#*F#6 6,000 0,400 1,100 2,640

C#*D#*E#*F#7 15,000 0,400 1,100 6,600

C#*D#*E#*F#8 Parc urbà inferior 5,000 0,400 0,700 1,400

C#*D#*E#*F#9 5,000 0,400 1,000 2,000

C#*D#*E#*F#10 5,000 0,400 0,800 1,600

C#*D#*E#*F#11 14,000 0,400 0,800 4,480

C#*D#*E#*F#12 C/ de la Servera 22,000 0,400 0,800 7,040

C#*D#*E#*F#13 Carretera de l'Amunt 34,500 0,400 0,600 8,280

C#*D#*E#*F#14 21,000 0,500 2,000 21,000

C#*D#*E#*F#15 12,500 0,400 0,600 3,000

EUR
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CLAVEGUERAM C/ SANTA GEMMA I CTRA. DE L´AMUNT

AMIDAMENTS Pàg.:12/02/18 5Data:

C#*D#*E#*F#16 18,500 0,500 1,700 15,725

C#*D#*E#*F#17 21,500 0,400 0,700 6,020

C#*D#*E#*F#18 47,500 0,400 0,600 11,400

C#*D#*E#*F#19 37,500 0,400 0,600 9,000

C#*D#*E#*F#20 33,000 0,400 0,600 7,920

C#*D#*E#*F#21 Escomeses 44,000 0,400 0,500 8,800

C#*D#*E#*F#22 Pou 1 1,400 1,100 1,540

C#*D#*E#*F#23 Pou 2 1,400 1,100 1,540

C#*D#*E#*F#24 Pou 3 1,400 1,800 2,520

C#*D#*E#*F#25 Pou 4 1,400 1,500 2,100

C#*D#*E#*F#26 Pou 5 1,400 1,500 2,100

C#*D#*E#*F#27 Pou 6 1,400 2,000 2,800

C#*D#*E#*F#28 Pou 7 1,400 2,000 2,800

C#*D#*E#*F#29 Pou 8 1,400 1,600 2,240

C#*D#*E#*F#30 Pou 9 1,400 1,050 1,470

C#*D#*E#*F#31 Pou 10 1,400 1,800 2,520

C#*D#*E#*F#32 Pou 11 1,400 2,000 2,800

C#*D#*E#*F#33 Pou 12 1,400 2,000 2,800

C#*D#*E#*F#34 Pou 13 1,400 2,000 2,800

C#*D#*E#*F#35 Pou 14 1,400 1,800 2,520

C#*D#*E#*F#36 Pou 15 0,950 1,300 1,235

C#*D#*E#*F#37 Pou 16 0,950 1,100 1,045

C#*D#*E#*F#38 Pou17 0,950 1,250 1,188

C#*D#*E#*F#39 Pou 18 0,950 1,150 1,093

C#*D#*E#*F#40 Pou 19 0,950 1,200 1,140

C#*D#*E#*F#41 Pou 20 0,950 1,100 1,045

TOTAL AMIDAMENT 195,941

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació,
amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

12 F2RA7LP0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Igual transport 173,653 173,653

TOTAL AMIDAMENT 173,653

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs,
segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

13 F2RA73G1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Asfalt 1,250 12,000 0,100 1,500

C#*D#*E#*F#2 Panot 1,250 31,400 0,160 6,280

C#*D#*E#*F#3 Formigó 1,250 70,500 0,100 8,813

TOTAL AMIDAMENT 16,593

EUR
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CLAVEGUERAM C/ SANTA GEMMA I CTRA. DE L´AMUNT

AMIDAMENTS Pàg.:12/02/18 6Data:

PRESSUPOST  CLAVEGUERAM C. STA. GEMMAOBRA 01
CLAVEGUERAMCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3,
unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa, protegit amb sauló, inclós connexions a pous

1 FD7JJ186

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/ Sta. Gemma 2,000 50,000 100,000

C#*D#*E#*F#2 Parc urbà superior 60,000 60,000

C#*D#*E#*F#3 Parc urbà inferior 35,000 35,000

C#*D#*E#*F#4 C/ de la Servera 24,000 24,000

C#*D#*E#*F#5 Carretera de l'Amunt 235,000 235,000

TOTAL AMIDAMENT 454,000

m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3,
unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja, col·locat penjat i grapat a l'obra de drenatge existent sota la carretera
BV-2421, inclós connexions a pous

2 ED7FEBCP

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Pas OD carretera BV-2421 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 160 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3,
unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa, protegit amb sauló, inclós connexions a pous
o tub de clavegueram

3 FD7JC186

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Escomeses c/ Sta. Gemma 4,000 6,000 24,000

C#*D#*E#*F#2 Escomeses carretera de l'Amunt 10,000 2,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 44,000

m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 29 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt
1:2:10

4 FDD1AB25

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Pou 1 0,500 0,500

C#*D#*E#*F#2 Pou 2 0,500 0,500

C#*D#*E#*F#3 Pou 3 1,200 1,200

C#*D#*E#*F#4 Pou 4 0,900 0,900

C#*D#*E#*F#5 Pou 5 0,900 0,900

C#*D#*E#*F#6 Pou 6 1,400 1,400

C#*D#*E#*F#7 Pou 7 1,400 1,400

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

EUR

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 10f0bfc767154305a391a69ff41b4b10001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

Jo
se

p
 S

o
rr

ib
es

 G
al

le
g

o
14

/0
2/

20
18

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=10f0bfc767154305a391a69ff41b4b10001


CLAVEGUERAM C/ SANTA GEMMA I CTRA. DE L´AMUNT

AMIDAMENTS Pàg.:12/02/18 7Data:

C#*D#*E#*F#9 Pou 9 0,450 0,450

C#*D#*E#*F#10 Pou 10 1,200 1,200

C#*D#*E#*F#11 Pou 11 1,400 1,400

C#*D#*E#*F#12 Pou 12 1,400 1,400

C#*D#*E#*F#13 Pou 13 1,400 1,400

C#*D#*E#*F#14 Pou 14 1,200 1,200

TOTAL AMIDAMENT 14,850

m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt
1:2:10

5 FDD1A525

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Pou 15 0,700 0,700

C#*D#*E#*F#2 Pou 16 0,500 0,500

C#*D#*E#*F#3 Pou17 0,650 0,650

C#*D#*E#*F#4 Pou 18 0,550 0,550

C#*D#*E#*F#5 Pou 19 0,600 0,600

C#*D#*E#*F#6 Pou 20 0,500 0,500

TOTAL AMIDAMENT 3,500

u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

6 FDDZCDD4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/ Sta. Gemma 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#2 Parc urbà superior 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#3 Parc urbà inferior 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#4 C/ de la Servera 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 Carretera de l'Amunt 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

u Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de dimensions 100X60X60 cm, amb junt encadellat,
col·locat sobre anell de pou de registre, inclús segellat de junts i rebut de graons amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigó de 165 l

7 GDD1U080

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/ Sta. Gemma 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#2 Parc urbà superior 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#3 Parc urbà inferior 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#4 C/ de la Servera 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 Carretera de l'Amunt 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1,4x1,4 m8 FDB176A0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 10f0bfc767154305a391a69ff41b4b10001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
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CLAVEGUERAM C/ SANTA GEMMA I CTRA. DE L´AMUNT

AMIDAMENTS Pàg.:12/02/18 8Data:

C#*D#*E#*F#1 Pous 15 a 20 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1,65x1,65 m9 FDB176E0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Pous 1 a 14 14,000 14,000

TOTAL AMIDAMENT 14,000

u Pericó sifònic (mitjançant placa) prefabricat de PVC de 300x300x300 mm, registrable, amb tapa cega de PVC reforçada,
col·locat

10 ED3F33A0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 12,000

u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra

11 FDDZS005

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Pous de resalt 7,000 2,000 14,000

C#*D#*E#*F#2 4,000 3,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 26,000

u Recrescut de solera amb formigó HM-20/P/20/I, de 20 cm de gruix, dins del pou de registre d'1,00 m de diàmetre12 FDB17600

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Pous passants 9,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

m2 Paviment exterior, de rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o
quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1-E (UNE-EN 12004) i rejuntat
amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

13 E9DAA637

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Revestit solera pous de resalt 11,000 1,000 11,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

PRESSUPOST  CLAVEGUERAM C. STA. GEMMAOBRA 01
REPARACIÓ PAVIMENTSCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 F9365B11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 10f0bfc767154305a391a69ff41b4b10001
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CLAVEGUERAM C/ SANTA GEMMA I CTRA. DE L´AMUNT

AMIDAMENTS Pàg.:12/02/18 9Data:

C#*D#*E#*F#1 Caixa c/ de la Servera 23,000 0,500 0,180 2,070

C#*D#*E#*F#2 Vorera panot c. de l'Amunt 26, 30 i 32 43,000 0,600 0,100 2,580

C#*D#*E#*F#3 Escomeses 20,000 0,100 2,000

TOTAL AMIDAMENT 6,650

m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10
i beurada de ciment pòrtland

2 F9E1320G

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Carretera de l'Amunt 26, 30 i 32 43,000 0,600 25,800

C#*D#*E#*F#2 10,000 0,600 6,000

TOTAL AMIDAMENT 31,800

m2 Paviment de panot per a vorera de color de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

3 F9E1H20H

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vorera carrer de la Servera 5,000 0,500 2,500

TOTAL AMIDAMENT 2,500

m3 Paviment de formigó sense additius HM-30/P/10/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat, 10 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat reglejat

4 F9G12632

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vorera existent carretera de l'Amunt 125,000 0,500 0,120 7,500

C#*D#*E#*F#2 20,000 0,500 0,120 1,200

TOTAL AMIDAMENT 8,700

m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada
manualment

5 K9H1135A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Calçada c/ de la Servera 30,000 0,600 18,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

EUR

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 10f0bfc767154305a391a69ff41b4b10001
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CLAVEGUERAM C/ SANTA GEMMA I CTRA. DE L´AMUNT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 12/02/18

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €26,63h Oficial 1aA0121000

 €26,63h Oficial 1a paletaA0122000

 €26,63h Oficial 1a col·locadorA0127000

 €27,52h Oficial 1a muntadorA012M000

 €26,63h Oficial 1a d'obra públicaA012N000

 €23,65h Ajudant col·locadorA0137000

 €23,65h Ajudant muntadorA013M000

 €22,23h ManobreA0140000

 €23,00h Manobre especialistaA0150000

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 10f0bfc767154305a391a69ff41b4b10001
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CLAVEGUERAM C/ SANTA GEMMA I CTRA. DE L´AMUNT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 12/02/18

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €17,83h Compressor amb dos martells pneumàticsC1101200

 €80,45h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
martell trencador

C1103331

 €73,44h Retroexcavadora amb martell trencadorC1105A00

 €100,93h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tC1311440

 €57,98h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC1313330

 €9,15h Compactador duplex manual de 700 kgC133A030

 €6,46h Safata vibrant amb placa de 60 cmC133A0K0

 €43,73h Camió per a transport de 12 tC1501800

 €51,73h Camió gruaC1503000

 €1,95h Formigonera de 165 lC1705600

 €9,99h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimentC170H000

 €5,02h Regle vibratoriC2005000

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 10f0bfc767154305a391a69ff41b4b10001
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CLAVEGUERAM C/ SANTA GEMMA I CTRA. DE L´AMUNT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 12/02/18

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,90m3 AiguaB0111000

 €19,78t Sorra de pedrera per a mortersB0310020

 €18,94m3 Sauló sense garbellarB0321000

 €117,66t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €182,42t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs

B051E201

 €0,25kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacsB0532310

 €0,27kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg de curat tipus C60B3/B2 CUR,
segons UNE-EN 13808

B0552300

 €0,35kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1
segons norma UNE-EN 13888, de color

B05A2103

 €68,18m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B064100C

 €67,83m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B064300C

 €87,58m3 Formigó HM-30/P/10/I+E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

B064C26C

 €34,48t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

B0710250

 €0,42kg Adhesiu cimentós tipus C1 E segons norma UNE-EN
12004

B0711013

 €3,72kg Colorant en pols per a formigóB0818120

 €0,21u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F1D2A1

 €0,16u Maó calat, de 250x120x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F1DEA1

 €16,79m2 Rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir de forma
rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt,
grup AI-AIIa (UNE-EN 14411)

B0FG5172

 €23,92t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA73G1

 €3,59m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA7LP0

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 10f0bfc767154305a391a69ff41b4b10001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
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CLAVEGUERAM C/ SANTA GEMMA I CTRA. DE L´AMUNT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4Data: 12/02/18

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €7,18m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu altB9E13200

 €9,64m2 Panot de color de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu altB9E1H200

 €56,84t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf
B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

B9H11351

 €17,76m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació
B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 315 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

BD132C9B

 €4,01u Brida per a tub penjat del sostreBD1Z3000

 €28,81u Pericó sifònic (mitjançant placa) prefabricat de PVC de
300x300x300 mm, registrable, amb tapa cega de PVC
reforçada

BD3F33A0

 €14,52u Tapa prefabricada de formigó armat de 50x50x5 cmBD3Z2555

 €5,52m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 160 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

BD7JC180

 €19,26m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

BD7JJ180

 €41,88u Con de formigó prefabricat de 100X60X60 cm de
dimensions per a brocal de pou, amb junt encadellat

BDD1U080

 €5,41u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de
300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm

BDDZ51A0

 €167,75u Bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per a
pou de registre, abatible, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

BDDZCDD0

 €3,63u Graó per a pou de registre de polipropilè de
250x350x250 mm i 3 kg de pes

BDDZV001

 €149,32u Accessori genèric per a tub de D=315 mmBDW3BC00

 €2,24u Element de muntatge per a tub de D=315 mmBDY3BC00

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 10f0bfc767154305a391a69ff41b4b10001
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CLAVEGUERAM C/ SANTA GEMMA I CTRA. DE L´AMUNT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5Data: 12/02/18

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €82,92m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

D0701461 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,00000/R 23,000001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 23,00000 23,00000
Maquinària:

1,36500/R 1,950000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,36500 1,36500
Materials:

0,380001,900000,200B0111000 =xAiguam3

34,4172019,780001,740B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

23,53200117,660000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 58,32920 58,32920

0,230001,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 82,92420

82,92420COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €86,63m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

D0701641 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,00000/R 23,000001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 23,00000 23,00000
Maquinària:

1,36500/R 1,950000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,36500 1,36500
Materials:

0,380001,900000,200B0111000 =xAiguam3

32,2414019,780001,630B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

29,41500117,660000,250B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 62,03640 62,03640

0,230001,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 86,63140

86,63140COST EXECUCIÓ MATERIAL

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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CLAVEGUERAM C/ SANTA GEMMA I CTRA. DE L´AMUNT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6Data: 12/02/18

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €179,98m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

D070A4D1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,15000/R 23,000001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 24,15000 24,15000
Maquinària:

1,41375/R 1,950000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,41375 1,41375
Materials:

0,380001,900000,200B0111000 =xAiguam3

30,2634019,780001,530B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

23,53200117,660000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

100,000000,25000400,000B0532310 =xCalç aèria hidratada CL 90-S, en sacskg

Subtotal... 154,17540 154,17540

0,241501,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 179,98065

179,98065COST EXECUCIÓ MATERIAL

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 10f0bfc767154305a391a69ff41b4b10001
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CLAVEGUERAM C/ SANTA GEMMA I CTRA. DE L´AMUNT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7Data: 12/02/18

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €86,62u Pericó de pas i tapa registrable, de 38x38x40 cm de
mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó
calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per
dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en
massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó
armat

ED353B46 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

42,60800/R 26,630001,600A0122000 =xOficial 1a paletah

17,78400/R 22,230000,800A0140000 =xManobreh

Subtotal... 60,39200 60,39200
Materials:

0,001901,900000,001B0111000 =xAiguam3

0,24709117,660000,0021B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

2,9234767,830000,0431B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

5,021280,1600031,383B0F1DEA1 =xMaó calat, de 250x120x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

14,5200014,520001,000BD3Z2555 =xTapa prefabricada de formigó armat de 50x50x5 cmu

2,6121182,924200,0315D0701461 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 25,32585 25,32585

0,905881,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 86,62373

0,00%DESPESES INDIRECTES

86,62373COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,85m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de
gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i
càrrega sobre camió

F2194AE1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,66000/R 23,000000,420A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 9,66000 9,66000
Maquinària:

2,26441/R 17,830000,127C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

2,78304/R 57,980000,048C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 5,04745 5,04745

0,144901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,85235

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,85235COST EXECUCIÓ MATERIAL

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 10f0bfc767154305a391a69ff41b4b10001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
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CLAVEGUERAM C/ SANTA GEMMA I CTRA. DE L´AMUNT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8Data: 12/02/18

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €18,40m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

F2194JE1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,71800/R 23,000000,466A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 10,71800 10,71800
Maquinària:

4,15439/R 17,830000,233C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

3,36284/R 57,980000,058C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 7,51723 7,51723

0,160771,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,39600

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,39600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,87m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió
de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20
km

F241206A Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

7,87140/R 43,730000,180C1501800 =xCamió per a transport de 12 th

Subtotal... 7,87140 7,87140

COST DIRECTE 7,87140

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,87140COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €53,39u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de
planta 1,5x1,5 m

FDB176C0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,65200/R 26,630000,400A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

8,89200/R 22,230000,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 19,54400 19,54400
Materials:

33,5487267,830000,4946B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 33,54872 33,54872

0,293161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 53,38588

0,00%DESPESES INDIRECTES

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 10f0bfc767154305a391a69ff41b4b10001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
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CLAVEGUERAM C/ SANTA GEMMA I CTRA. DE L´AMUNT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9Data: 12/02/18

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

53,38588COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €97,74u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 25 cm de gruix i de
planta 1,8x1,8 m

FDB178G0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,43990/R 26,630000,730A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

16,22790/R 22,230000,730A0140000 =xManobreh

Subtotal... 35,66780 35,66780
Materials:

61,5353867,830000,9072B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 61,53538 61,53538

0,535021,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 97,73820

0,00%DESPESES INDIRECTES

97,73820COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €39,56m2 Paviment exterior, de rajola de gres extruït sense
esmaltar ni polir, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), de
forma rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25
peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C1-E (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG1 (UNE-EN 13888)

E9DAA637 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,31500/R 26,630000,500A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

4,73000/R 23,650000,200A0137000 =xAjudant col·locadorh

0,66690/R 22,230000,030A0140000 =xManobreh

Subtotal... 18,71190 18,71190
Materials:

0,498750,350001,425B05A2103 =xMaterial per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1
segons norma UNE-EN 13888, de color

kg

2,941470,420007,0035B0711013 =xAdhesiu cimentós tipus C1 E segons norma UNE-EN
12004

kg

17,1258016,790001,020B0FG5172 =xRajola de gres extruït sense esmaltar ni polir de forma
rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt,
grup AI-AIIa (UNE-EN 14411)

m2

Subtotal... 20,56602 20,56602

0,280681,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 39,55860

0,00%DESPESES INDIRECTES

39,55860COST EXECUCIÓ MATERIAL

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 10f0bfc767154305a391a69ff41b4b10001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
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CLAVEGUERAM C/ SANTA GEMMA I CTRA. DE L´AMUNT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10Data: 12/02/18

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €40,98u Pericó sifònic (mitjançant placa) prefabricat de PVC de
300x300x300 mm, registrable, amb tapa cega de PVC
reforçada, col·locat

ED3F33A0 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,32600/R 26,630000,200A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

6,66900/R 22,230000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11,99500 11,99500
Materials:

28,8100028,810001,000BD3F33A0 =xPericó sifònic (mitjançant placa) prefabricat de PVC de
300x300x300 mm, registrable, amb tapa cega de PVC
reforçada

u

Subtotal... 28,81000 28,81000

0,179931,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 40,98493

0,00%DESPESES INDIRECTES

40,98493COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €112,84m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior
315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau
de dificultat mitja, col·locat penjat i grapat a l'obra de
drenatge existent sota la carretera BV-2421, inclós
connexions a pous

ED7FEBCP Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

26,63000/R 26,630001,000A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

11,82500/R 23,650000,500A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 38,45500 38,45500
Materials:

2,646604,010000,660BD1Z3000 =xBrida per a tub penjat del sostreu

19,6452019,260001,020BD7JJ180 =xTub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

m

49,27560149,320000,330BDW3BC00 =xAccessori genèric per a tub de D=315 mmu

2,240002,240001,000BDY3BC00 =xElement de muntatge per a tub de D=315 mmu

Subtotal... 73,80740 73,80740

0,576831,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 112,83923

0,00%DESPESES INDIRECTES

112,83923COST EXECUCIÓ MATERIAL

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 10f0bfc767154305a391a69ff41b4b10001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
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CLAVEGUERAM C/ SANTA GEMMA I CTRA. DE L´AMUNT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11Data: 12/02/18

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €13,06m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de
gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió

F2194AE5 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

10,28160/R 73,440000,140C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

2,78304/R 57,980000,048C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 13,06464 13,06464

COST DIRECTE 13,06464

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,06464COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,85m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador
i càrrega sobre camió

F2194JE5 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

12,48480/R 73,440000,170C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

3,36284/R 57,980000,058C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 15,84764 15,84764

COST DIRECTE 15,84764

0,00%DESPESES INDIRECTES

15,84764COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,14m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a
15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió

F2194XE5 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

7,34400/R 73,440000,100C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

1,79738/R 57,980000,031C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 9,14138 9,14138

COST DIRECTE 9,14138

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,14138COST EXECUCIÓ MATERIAL

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 10f0bfc767154305a391a69ff41b4b10001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
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CLAVEGUERAM C/ SANTA GEMMA I CTRA. DE L´AMUNT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12Data: 12/02/18

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €5,00m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de
fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

F219FBA0 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,45000/R 23,000000,150A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 3,45000 3,45000
Maquinària:

1,49850/R 9,990000,150C170H000 =xMàquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimenth

Subtotal... 1,49850 1,49850

0,051751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,00025

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,00025COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,33m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com
a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a demolir

F219FFA0 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,30000/R 23,000000,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,30000 2,30000
Maquinària:

0,99900/R 9,990000,100C170H000 =xMàquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimenth

Subtotal... 0,99900 0,99900

0,034501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,33350

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,33350COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,42m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

F222162B Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

7,42144/R 57,980000,128C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 7,42144 7,42144

COST DIRECTE 7,42144

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,42144COST EXECUCIÓ MATERIAL

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 10f0bfc767154305a391a69ff41b4b10001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

Jo
se

p
 S

o
rr

ib
es

 G
al

le
g

o
14

/0
2/

20
18

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=10f0bfc767154305a391a69ff41b4b10001


CLAVEGUERAM C/ SANTA GEMMA I CTRA. DE L´AMUNT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13Data: 12/02/18

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €75,96m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
roca de resistència a la compressió alta (> 50 MPa),
realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador
i càrrega mecànica sobre camió

F222192A Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

64,36000/R 80,450000,800C1103331 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
martell trencador

h

11,59600/R 57,980000,200C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 75,95600 75,95600

COST DIRECTE 75,95600

0,00%DESPESES INDIRECTES

75,95600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,87m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

F2285D0F Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,65000/R 23,000000,550A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 12,65000 12,65000
Maquinària:

3,47880/R 57,980000,060C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

3,55300/R 6,460000,550C133A0K0 =xSafata vibrant amb placa de 60 cmh

Subtotal... 7,03180 7,03180

0,189751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,87155

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,87155COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,99m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per
a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de més de 15 i fins a 20 km

F242206A Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

2,11953/R 100,930000,021C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

7,87140/R 43,730000,180C1501800 =xCamió per a transport de 12 th

Subtotal... 9,99093 9,99093

COST DIRECTE 9,99093

0,00%DESPESES INDIRECTES

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 10f0bfc767154305a391a69ff41b4b10001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
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CLAVEGUERAM C/ SANTA GEMMA I CTRA. DE L´AMUNT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14Data: 12/02/18

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

9,99093COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,87m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a
la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut
de més de 15 i fins a 20 km

F2R3506A Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

7,87140/R 43,730000,180C1501800 =xCamió per a transport de 12 th

Subtotal... 7,87140 7,87140

COST DIRECTE 7,87140

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,87140COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,92m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

F2RA73G1 Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

23,9200023,920001,000B2RA73G1 =xDeposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

t

Subtotal... 23,92000 23,92000

COST DIRECTE 23,92000

0,00%DESPESES INDIRECTES

23,92000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,59m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

F2RA7LP0 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

3,590003,590001,000B2RA7LP0 =xDeposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

m3

Subtotal... 3,59000 3,59000

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 10f0bfc767154305a391a69ff41b4b10001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
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CLAVEGUERAM C/ SANTA GEMMA I CTRA. DE L´AMUNT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 15Data: 12/02/18

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 3,59000

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,59000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €86,55m3 Base de formigó HM-20/P/10/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual,
amb acabat reglejat

F9365B11 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,99450/R 26,630000,150A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

10,00350/R 22,230000,450A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,99800 13,99800
Maquinària:

0,75300/R 5,020000,150C2005000 =xRegle vibratorih

Subtotal... 0,75300 0,75300
Materials:

71,5890068,180001,050B064100C =xFormigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 71,58900 71,58900

0,209971,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 86,54997

0,00%DESPESES INDIRECTES

86,54997COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €38,96m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

F9E1320G Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,44540/R 26,630000,580A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

9,78120/R 22,230000,440A0140000 =xManobreh

Subtotal... 25,22660 25,22660
Materials:

0,001901,900000,001B0111000 =xAiguam3

0,36475117,660000,0031B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

7,323607,180001,020B9E13200 =xPanot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu altm2

5,66939179,980650,0315D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 13,35964 13,35964

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 10f0bfc767154305a391a69ff41b4b10001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
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CLAVEGUERAM C/ SANTA GEMMA I CTRA. DE L´AMUNT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 16Data: 12/02/18

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,378401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 38,96464

0,00%DESPESES INDIRECTES

38,96464COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,90m2 Paviment de panot per a vorera de color de 25x25x2,5
cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc
de ram de paleta

F9E1H20H Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,24980/R 26,630000,460A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

7,33590/R 22,230000,330A0140000 =xManobreh

Subtotal... 19,58570 19,58570
Materials:

0,001901,900000,001B0111000 =xAiguam3

0,56550182,420000,0031B051E201 =xCiment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs

t

0,948603,720000,255B0818120 =xColorant en pols per a formigókg

9,832809,640001,020B9E1H200 =xPanot de color de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu altm2

5,66939179,980650,0315D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 17,01819 17,01819

0,293791,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 36,89768

0,00%DESPESES INDIRECTES

36,89768COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €106,83m3 Paviment de formigó sense additius HM-30/P/10/I+E
de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat, 10 mm, escampat des de camió, estesa i
vibratge manual i acabat reglejat

F9G12632 Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,99450/R 26,630000,150A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

10,00350/R 22,230000,450A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,99800 13,99800
Maquinària:

0,66766/R 5,020000,133C2005000 =xRegle vibratorih

Subtotal... 0,66766 0,66766
Materials:

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 10f0bfc767154305a391a69ff41b4b10001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
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CLAVEGUERAM C/ SANTA GEMMA I CTRA. DE L´AMUNT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 17Data: 12/02/18

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

91,9590087,580001,050B064C26C =xFormigó HM-30/P/10/I+E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

m3

Subtotal... 91,95900 91,95900

0,209971,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 106,83463

0,00%DESPESES INDIRECTES

106,83463COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,80m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior
160 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau
de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa, protegit
amb sauló, inclós connexions a pous o tub de
clavegueram

FD7JC186 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,85280/R 27,520000,140A012M000 =xOficial 1a muntadorh

3,31100/R 23,650000,140A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 7,16380 7,16380
Materials:

1,8940018,940000,100B0321000 =xSauló sense garbellarm3

5,630405,520001,020BD7JC180 =xTub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 160 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

m

Subtotal... 7,52440 7,52440

0,107461,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,79566

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,79566COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,34m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior
315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau
de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa, protegit
amb sauló, inclós connexions a pous

FD7JJ186 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,77920/R 27,520000,210A012M000 =xOficial 1a muntadorh

4,96650/R 23,650000,210A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 10,74570 10,74570

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 10f0bfc767154305a391a69ff41b4b10001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
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CLAVEGUERAM C/ SANTA GEMMA I CTRA. DE L´AMUNT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 18Data: 12/02/18

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Materials:

3,7880018,940000,200B0321000 =xSauló sense garbellarm3

19,6452019,260001,020BD7JJ180 =xTub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

m

Subtotal... 23,43320 23,43320

0,161191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 34,34009

0,00%DESPESES INDIRECTES

34,34009COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,05u Recrescut de solera amb formigó HM-20/P/20/I, de 20
cm de gruix, dins del pou de registre d'1,00 m de
diàmetre

FDB17600 Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,98900/R 26,630000,300A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

6,66900/R 22,230000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 14,65800 14,65800
Materials:

10,1745067,830000,150B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 10,17450 10,17450

0,219871,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,05237

0,00%DESPESES INDIRECTES

25,05237COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €46,06u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de
planta 1,4x1,4 m

FDB176A0 Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,05420/R 26,630000,340A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

7,55820/R 22,230000,340A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,61240 16,61240
Materials:

29,2008267,830000,4305B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 29,20082 29,20082

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 10f0bfc767154305a391a69ff41b4b10001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
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CLAVEGUERAM C/ SANTA GEMMA I CTRA. DE L´AMUNT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 19Data: 12/02/18

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,249191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 46,06241

0,00%DESPESES INDIRECTES

46,06241COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €64,40u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de
planta 1,65x1,65 m

FDB176E0 Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,78240/R 26,630000,480A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

10,67040/R 22,230000,480A0140000 =xManobreh

Subtotal... 23,45280 23,45280
Materials:

40,5962667,830000,5985B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 40,59626 40,59626

0,351791,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 64,40085

0,00%DESPESES INDIRECTES

64,40085COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €289,25m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm
de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:2:10

FDD1A525 Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

123,74961/R 26,630004,647A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

103,30281/R 22,230004,647A0140000 =xManobreh

Subtotal... 227,05242 227,05242
Materials:

0,011401,900000,006B0111000 =xAiguam3

1,91786117,660000,0163B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

25,189920,21000119,952B0F1D2A1 =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

31,67659179,980650,176D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 58,79577 58,79577

3,405791,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 289,25398

0,00%DESPESES INDIRECTES

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 10f0bfc767154305a391a69ff41b4b10001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
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CLAVEGUERAM C/ SANTA GEMMA I CTRA. DE L´AMUNT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 20Data: 12/02/18

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

289,25398COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €444,83m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 29 cm
de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:2:10

FDD1AB25 Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

177,24928/R 26,630006,656A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

147,96288/R 22,230006,656A0140000 =xManobreh

Subtotal... 325,21216 325,21216
Materials:

0,011401,900000,006B0111000 =xAiguam3

1,91786117,660000,0163B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

55,863360,21000266,016B0F1D2A1 =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

56,94588179,980650,3164D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 114,73850 114,73850

4,878181,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 444,82884

0,00%DESPESES INDIRECTES

444,82884COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €189,31u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i
tapa abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i
classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

FDDZCDD4 Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,91830/R 26,630000,410A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

9,11430/R 22,230000,410A0140000 =xManobreh

Subtotal... 20,03260 20,03260
Materials:

1,2309434,480000,0357B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

167,75000167,750001,000BDDZCDD0 =xBastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per a
pou de registre, abatible, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

u

Subtotal... 168,98094 168,98094

0,300491,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 189,31403

0,00%DESPESES INDIRECTES

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 10f0bfc767154305a391a69ff41b4b10001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
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CLAVEGUERAM C/ SANTA GEMMA I CTRA. DE L´AMUNT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 21Data: 12/02/18

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

189,31403COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,29u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de
250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter
de ciment 1:6, elaborat a l'obra

FDDZS005 Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,98900/R 26,630000,300A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

6,66900/R 22,230000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 14,65800 14,65800
Materials:

3,630003,630001,000BDDZV001 =xGraó per a pou de registre de polipropilè de
250x350x250 mm i 3 kg de pes

u

0,7796886,631400,009D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 4,40968 4,40968

0,219871,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,28755

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,28755COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,99m2 Esbrossada del terreny de menys de 2 m, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió

G22D2011 Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,98911/R 100,930000,0098C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

Subtotal... 0,98911 0,98911

COST DIRECTE 0,98911

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,98911COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €86,57u Brocal per a pou format per un con asimètric de
formigó prefabricat de dimensions 100X60X60 cm,
amb junt encadellat, col·locat sobre anell de pou de
registre, inclús segellat de junts i rebut de graons amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigó de
165 l

GDD1U080 Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,64650/R 26,630000,550A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

12,22650/R 22,230000,550A0140000 =xManobreh

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 10f0bfc767154305a391a69ff41b4b10001
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CLAVEGUERAM C/ SANTA GEMMA I CTRA. DE L´AMUNT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 22Data: 12/02/18

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 26,87300 26,87300
Maquinària:

5,69030/R 51,730000,110C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 5,69030 5,69030
Materials:

41,8800041,880001,000BDD1U080 =xCon de formigó prefabricat de 100X60X60 cm de
dimensions per a brocal de pou, amb junt encadellat

u

10,820005,410002,000BDDZ51A0 =xGraó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de
300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm

u

0,89990179,980650,005D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 53,59990 53,59990

0,403101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 86,56629

0,00%DESPESES INDIRECTES

86,56629COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,71m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua
en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a
capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix,
estesa i compactada manualment

K9H1135A Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,99450/R 26,630000,150A0121000 =xOficial 1ah

6,66900/R 22,230000,300A0140000 =xManobreh

3,45000/R 23,000000,150A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 14,11350 14,11350
Maquinària:

1,37250/R 9,150000,150C133A030 =xCompactador duplex manual de 700 kgh

Subtotal... 1,37250 1,37250
Materials:

0,270000,270001,000B0552300 =xEmulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg de curat tipus C60B3/B2 CUR,
segons UNE-EN 13808

kg

10,7427656,840000,189B9H11351 =xMescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf
B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

t

Subtotal... 11,01276 11,01276

0,211701,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,71046

0,00%DESPESES INDIRECTES

26,71046COST EXECUCIÓ MATERIAL

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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CLAVEGUERAM C/ SANTA GEMMA I CTRA. DE L´AMUNT

PRESSUPOST Pàg.:07/02/18 1Data:

OBRA PRESSUPOST  CLAVEGUERAM C. STA. GEMMA01

CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G22D2011 m2 Esbrossada del terreny de menys de 2 m, amb mitjans mecànics
i càrrega mecànica sobre camió (P - 29)

170,0000,99 168,30

2 F219FFA0 m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim,
amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 8)

290,0003,33 965,70

3 F219FBA0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària
com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a
delimitar la zona a demolir (P - 7)

50,0005,00 250,00

4 F2194XE5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de
gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió (P - 6)

12,0009,14 109,68

5 F2194JE5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de
fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P -
5)

31,40015,85 497,69

6 F2194AE5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins
a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 4)

70,50013,06 920,73

7 F222192A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de
resistència a la compressió alta (> 50 MPa), realitzada amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre
camió (P - 10)

119,09675,96 9.046,53

8 F222162B m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de
trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora (P - 9)

217,4917,42 1.613,78

9 F2R3506A m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 13)

173,6537,87 1.366,65

10 F242206A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a
reutilitzar en obra, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més
de 15 i fins a 20 km (P - 12)

195,9419,99 1.957,45

11 F2285D0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb
material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% PM (P - 11)

195,94119,87 3.893,35

12 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 15)

173,6533,59 623,41

13 F2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons
la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(P - 14)

16,59323,92 396,90

CAPÍTOLTOTAL 01.01 21.810,17

OBRA PRESSUPOST  CLAVEGUERAM C. STA. GEMMA01

CAPÍTOL CLAVEGUERAM02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

EUR
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CLAVEGUERAM C/ SANTA GEMMA I CTRA. DE L´AMUNT

PRESSUPOST Pàg.:07/02/18 2Data:

1 FD7JJ186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la
rasa, protegit amb sauló, inclós connexions a pous (P - 21)

454,00034,34 15.590,36

2 ED7FEBCP m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja, col·locat penjat i grapat a
l'obra de drenatge existent sota la carretera BV-2421, inclós
connexions a pous (P - 3)

10,000112,84 1.128,40

3 FD7JC186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 160 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la
rasa, protegit amb sauló, inclós connexions a pous o tub de
clavegueram (P - 20)

44,00014,80 651,20

4 FDD1AB25 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 29 cm de maó
calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10 (P -
26)

14,850444,83 6.605,73

5 FDD1A525 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó
calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10 (P -
25)

3,500289,25 1.012,38

6 FDDZCDD4 u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa
abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 27)

20,000189,31 3.786,20

7 GDD1U080 u Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó
prefabricat de dimensions 100X60X60 cm, amb junt encadellat,
col·locat sobre anell de pou de registre, inclús segellat de junts i
rebut de graons amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigó de 165 l (P - 30)

20,00086,57 1.731,40

8 FDB176A0 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta
1,4x1,4 m (P - 23)

6,00046,06 276,36

9 FDB176E0 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta
1,65x1,65 m (P - 24)

14,00064,40 901,60

10 ED3F33A0 u Pericó sifònic (mitjançant placa) prefabricat de PVC de
300x300x300 mm, registrable, amb tapa cega de PVC reforçada,
col·locat (P - 2)

12,00040,98 491,76

11 FDDZS005 u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250
mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a
l'obra (P - 28)

26,00019,29 501,54

12 FDB17600 u Recrescut de solera amb formigó HM-20/P/20/I, de 20 cm de
gruix, dins del pou de registre d'1,00 m de diàmetre (P - 22)

9,00025,05 225,45

13 E9DAA637 m2 Paviment exterior, de rajola de gres extruït sense esmaltar ni
polir, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o
quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica C1-E (UNE-EN 12004) i rejuntat
amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 1)

11,00039,56 435,16

CAPÍTOLTOTAL 01.02 33.337,54

OBRA PRESSUPOST  CLAVEGUERAM C. STA. GEMMA01

EUR
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CLAVEGUERAM C/ SANTA GEMMA I CTRA. DE L´AMUNT

PRESSUPOST Pàg.:07/02/18 3Data:

CAPÍTOL REPARACIÓ PAVIMENTS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F9365B11 m3 Base de formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 16)

6,65086,55 575,56

2 F9E1320G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i
beurada de ciment pòrtland (P - 17)

31,80038,96 1.238,93

3 F9E1H20H m2 Paviment de panot per a vorera de color de 25x25x2,5 cm, classe
1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i
beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta (P - 18)

2,50036,90 92,25

4 F9G12632 m3 Paviment de formigó sense additius HM-30/P/10/I+E de
consistència plàstica, grandària màxima del granulat, 10 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat
reglejat (P - 19)

8,700106,83 929,42

5 K9H1135A m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de
10 cm de gruix, estesa i compactada manualment (P - 31)

18,00026,71 480,78

CAPÍTOLTOTAL 01.03 3.316,94

EUR
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CLAVEGUERAM C/ SANTA GEMMA I CTRA. DE L´AMUNT

RESUM DE PRESSUPOST Data: 07/02/18 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  MOVIMENT DE TERRES 21.810,17

Capítol 01.02  CLAVEGUERAM 33.337,54

Capítol 01.03  REPARACIÓ PAVIMENTS 3.316,94

Obra 01 Pressupost CLAVEGUERAM C. STA. GEMMA 58.464,65

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
58.464,65

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost CLAVEGUERAM C. STA. GEMMA 58.464,65

58.464,65

euros
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CLAVEGUERAM C/ SANTA GEMMA I CTRA. DE L´AMUNT

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 58.464,65

6 % Benefici Industrial SOBRE 58.464,65.......................................................................... 3.507,88

13 % Despeses Generals SOBRE 58.464,65..................................................................... 7.600,40

Subtotal 69.572,93

21 % IVA SOBRE 69.572,93............................................................................................... 14.610,32

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 84.183,25

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( VUITANTA-QUATRE MIL  CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS )

Corbera de Llobregat, a data de la signatura digita l
L´arquitecte municipal

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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