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1. INTRODUCCIÓ 
Aquesta memòria valorada forma part dels treballs de consultoria encarregats 
per l’Ajuntament de Sabadell a Ciae Enginyers amb l’objecte d’elaborar la 
Memòria tècnica valorada per la reparació i consolidació de la sèquia Monar 
al seu pas pel parc de La Clota – Font del Gitanos.  

L’objecte de la memòria valorada és, d’acord amb els criteris establerts per les 
normes vigents i els criteris fixats pel departament tècnic l’Ajuntament de 
Sabadell, la definició d’una actuació amb caràcter urgent que permeti solucionar 
la manca d’arribada del recurs hídric fins als camps i hortes que des de fa segles 
han estat fent ús de la sèquia per els seus conreus.  

 

2. ANTECEDENTS 
Existeixen clars indicis que demostren que la vall del riu Ripoll han estat 
aprofitades per el ser humà de l’antiguitat, havent hi hagut ocupació humana 
almenys des del neolític antic. També des de l’antiguitat ha estat un eix de 
camins que han circulat paral·lels a ell o l’han creuat amb guals, ponts..., i en ella 
es troben importants fonts en els paratges com la coneguda Font dels Gitanos.  

Alguns fonts diuen que la Sèquia Monar (paraula antiga que vol dir “molinera”) 
va ser construïda per el Monjos de Sant Llorenç del Munt en els segles X i XI. 
Tot i així, avui es creu que més probablement no va ser construïda només per 
els monjos ja que no es va tractar d’una única conducció hidràulica sinó d’un 
conjunt d’intervencions en el riu al llarg del temps a mesura que s’anaven 
construint nous molins, noves zones d’hora i noves indústries, fins quedar a 
l’actualitat enllaçada formant un conjunt unitari.  

La sèquia neix a Sant Feliu del Racó, aproximadament darrera del restaurant 
Mas Pinetó i segueix un recorregut paral·lel al riu Ripoll fins a morir a localitat de 
Ripollet.  

Antigament servia per alimentar moliners fariners o de draps que hi havia a les 
riberes del Ripoll. Recorre gairebé 22 quilòmetres en els quals l’aigua es conduïa 
per mitjà de rescloses.  

En concret la sèquia en el sector del contemporani Parc de la Clota, travessa 
amb una mina excavada al terreny sota el propi parc, el qual va ser recrescut en 
cota per adaptar la planimetria abrupte dels terrenys originals. 

Es troba a un profunditat mitjana de 5 m respecte la rasant del parc i està formada 
per una secció variable de dimensions aproximades 0,90 – 1,10 m d’amplada i 
1,10 – 1,30 m d’alçada. Capta les aigües a una resclosa emplaçada al riu Ripoll, 
aigües amunt del nou pont que es va construir a la vegada que la urbanització 
del parc i que permet creuar el riu Ripoll i connectar ambdues lleres. 
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Figura 1: Emplaçament del sector d’estudi 

Durant la construcció del parc de la Clota, al ser modificada la planimetria original 
dels terrenys, es va tenir que construir un tram de canonada de formigó DN 1.000 
mm per donar continuïtat subterrània a la sèquia, ja que sembla que per ampliar 
la plataforma del parc, es va cobrir un tram de sèquia que ja sortia al aire lliure 
antigament. 

Figura 2: Traça aproximada de la sèquia sota el Parc de la Clota 
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Figura 3: Entrada nord a la mina (a dalt esquerra); tram contemporani amb canonada de formigó 

DN 1000 (a dalt a la dreta); secció en mina antiga (a baix – font: vídeo fet per els hortolans) 

Finalment cal esmentar que l’origen del present encàrrec sorgeix per la 
necessitat dels hortolans de la COMUNITAT DE REGANTS DE L’HORTA 
FRUITERAL (o de CAN PUIGGENER) i per la COMUNITAT DE REGANTS DE 
L’HORTA VELLA (o DEL PONT DE LA SALUT) de tornar a disposar d’aigua per 
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els reg de camps i hortes. Actualment aquest tram de la Sèquia Monar es troba 
amb circuit hidràulic interromput degut a un esfondrament de la sèquia sota el 
parc de la Clota.  

El propis hortolans, accedint per l’arqueta que connecta la mina amb la canonada 
de formigó contemporània, es van arrossegar per el seu interior fins arribar al 
punt d’enfonsament. Arran d’aquest vídeo s’ha pogut determinar 
aproximadament el sector on es troba enfonsada la sèquia. El vídeo es pot 
consultar al següent enllaç web: 

https://www.youtube.com/watch?v=4FDg26K7Z-s 

3. TREBALLS PREVIS 
Els dies 18 de Febrer i 4 d’Abril de 2020 es van fer campanyes de reconeixement 
de camp amb l’objectiu de determinar les diferents possibilitats d’intervenció per 
solucionar la problemàtica. 

El dia 18 de Febrer, l’equip de Ciae Enginyers va aprofitar per fer un aixecament 
topogràfic del sector i així disposar d’informació fidedigna de la orografia del 
sector per poder projectar una solució adaptada.  

L’aixecament es va realitzar amb una estació Trimble R8 Gps que permet obtenir 
precisions centimètriques en condicions de cobertura bones com és el cas al 
tractar-se d’espais oberts.  

A banda, es va aprofitar per prendre profunditat i dades geomètriques del dos 
pous propers al pont sobre el riu Ripoll, que registren la galeria i el by pass 
existent al riu. 

   
Figura 4: Feines de camp realitzades el dia 18 de Febrer 

https://www.youtube.com/watch?v=4FDg26K7Z-s
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Figura 5: A l’esquerra pou de registre del by-pass; a la dreta pou de registre de la galeria 

4. DESCRIPCIÓ DE LA PROBLEMÀTICA 
Actualment la principal problemàtica és la impossibilitat de fer arribar l’aigua des 
dels punt de captació de la resclosa fins a les hortes que es situen en el terme 
municipal de Sabadell, principalment al marge dret de parc fluvial del riu Ripoll.  

Tot i que la intenció històrica per part de l’ajuntament de Sabadell és inventariar-
la, cartografiar-la, rehabilitar-la i confeccionar un recorregut de tot el tram que 
circula per el terme municipal per poder mostrar-la o ser recorreguda per 
visitants, aquesta memòria valorada té per objectiu tornar a donar continuïtat al 
flux hidràulic per garantir l’abastament de les hortes que actualment es troben 
sense recurs hídric. 

Les causes principals per les quals no arriba el cabal a la zona d’hortes són les 
següents: 

1. La sèquia en el seu tram antic en mina, ha patit un esfondrament i s’ha 
format un tap de terres que impedeix el pas del recurs hídric.  

 
Figura 6: Esfondrament produït a la galeria en mina antiga (Font: vídeo dels hortolans) 
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Figura 7: Sector aproximadament de l’enfonsament 

2. Durant la elaboració del present estudi, el talús existent en el marge dret 
del tram de canal de terres que connecta la captació a la resclosa amb 
l’entrada a la mina, ha patit una esllavissada. Aquest fet ha provocat una 
obstrucció complerta del canal de terres, fet que implica que no es circuli 
tampoc el recurs hídric per aquest tram.  

 
Figura 8: Esllavissada del talús a l’entrada de la mina/galeria 



Memòria tècnica valorada per la reparació i consolidació de la sèquia  

Monar al seu pas pel parc de La Clota – Font del Gitanos.   

10 

Un cop realitzades les diferents visites de camp es diagnostiquen les principals 
següents causes que han provocat la manca de continuïtat del recurs hídric en 
direcció a les hortes: 

1. L’antiga mina/galeria es troba en un avançat estat de deteriorament tal com 
s’aprecia en el vídeo realitzat per els hortolans. Existeixen reparacions 
puntuals i canvis de secció estructural (pedra, obra de fàbrica, excavació 
directa en mina sense recobriment) realitzats als llarg del temps per intentar 
allargar la vida útil de la infraestructura.  

2. Tot i que no ha estat possible realitzar una filmació en vídeo des l’interior per 
determinar la longitud del esfondrament, es pot intuir per el visualització del 
vídeo dels hortolans, que es pot tractar de desenes de metres, ja que sembla 
que just al final del vídeo canvia la secció i la galeria/mina es troba únicament 
excavada contra el terreny sense revestiment. Aquest fet, unit a la plantació 
d’arbres en el parterre del parc, pot haver provocat l’acceleració en la fallida 
estructural d’una infraestructura ja molt desgastada per el pas del temps.  

3. El talús del marge dret del riu Ripoll, al igual que molts dels talussos en 
aquest sector fluvial del riu, són força inestables. Això es deu als materials 
geològics existents i també als pronunciats pendents que presenten molts 
d’aquests talussos. Aquest fet, unit a que en el tram inicial de la captació, la 
conducció hidràulica va a l’aire lliure, ha provocat la obstrucció completa i el 
no pas del recurs hídric al esllavissar-se parcialment el talús.  

5. ANÀLISIS D’ALTERNATIVES 
En la concepció de la present memòria valorada s’han estudiat dues alternatives 
per poder recuperar una infraestructura essencial per l’abastament d’aigua de 
rec de les hortes de Sabadell: 

1. Executar una actuació puntual de reparació de la galeria/mina per poder 
restablir la secció i donar continuïtat al recurs hídric. 

2. Projectar una infraestructura de by-pass que eviti el tram esfondrat de la 
galeria/mina i garanteixi la continuïtat del recurs hídric per les properes 
dècades.  

Inicialment es va fer una aproximació de costos d’ambdues alternatives que es 
presenta a continuació: 

1. Reparació puntual galeria: Es proposa la reconstrucció del tram esfondrat 
de la galeria col·locant una peces prefabricades de formigó de secció 
equivalent a la sèquia actual. Posteriorment es podria executar per dintre 
una revestiment de maçoneria per retornar al seu aspecte original la 
infraestructura. La secció constructiva aproximada seria la següent: 
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Figura 9: Secció tipus proposada alternativa 1 

A continuació es presenta una taula amb el pressupost estimatiu per metre lineal: 
Taula 1: Estimació pressupostaria alternativa 1 

CAPÍTOL COST CONSTRUCCIÓ 
MATERIAL PER ML 

ENDERROCS I MOVIMENT TERRES 500 euros/ml 

FORMACIÓ GALERIA I REVESTIMENT 850 euros/ml 

RE URBANITZACIÓ 200 euros/ml 

SEGURETAT I SALUT I GESTIÓ RESIDUS 50 euros/ml 

TOTAL PEM 1.600 euros/ml 

TOTAL PEC (19%) + IVA (21%) 2303,84 euros/ml 

 

 

2. Contrucció de by-pass: Es proposa la construcció d’una canonada by-
pass aprofitant el tram by-pass existent que aboca les aigües al riu Ripoll 
de la galeria quan es volien fer feines de manteniment. Des d’aquest 
darrer pou de registre, es construiria una canonada que faria arribar les 
aigües fins a la sortida actual del tub de formigó DN 1000 que es va 
executar durant la urbanització del parc.  
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Figura 10: Traçat en planta del by-pass proposat 

Abans de realitzar una estimació de costos de l’alternativa 2, cal conèixer quin 
diàmetre de col·lector es necessari instal·lar per poder conduir el cabal de 
projecte. Aquest cabal s’ha determinat segons el determinat en l’expedient 
CC2019000253 de l’Agència Catalana de l’Aigua. Es tracta del “Informe sobre la 
sol·licitud presentada per la COMUNITAT DE REGANTS DE L’HORTA 
FRUITERAL (o de CAN PUIGGENER) i per la COMUNITAT DE REGANTS DE 
L’HORTA VELLA (o DEL PONT DE LA SALUT) de captar aigua del riu Ripoll de 
forma directa mentre es repara el tram inicial de la sèquia compartida que 
discorre en galeria i que ha patit un esfondrament”, signat el 15 de Juliol de 2019 
i que s’adjunta a l’apèndix 5.  

En aquest informe de l’ACA s’exposen una sèrie d’alternatives, una d’elles similar 
a l’alternativa 2 del present estudi.  

A banda es fixen els cabals màxims que poden ser captats per la comunitat de 
regants: 

 
Figura 11: Cabals màxims que poden ser captats durant les diferents estacions de l’any 
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A partir d’aquests cabals i prenent la formulació àmpliament estesa i divulgada 
de Manning, s’ha calculat la secció de canonada necessària per conduir el cabal 
màxim que es permet captar d’aigües dictaminat per l’ACA (54 L/s): 

 

 
 

Es comprova que la canonada de secció comercial adequada es una PEAD DN 
400 SN8 de diàmetre interior 345 mm ja que es capaç de conduir 95 L/s i en 
canvi la secció PEAD DN 315 SN8 de diàmetre 275 mm interior només garantia 
un cabal de 52 L/s, inferior al màxim possible a captar (57 L/s).  

A banda es recomana no instal·lar diàmetres inferiors a DN400 per garantir major 
facilitat de manteniment futur de la infraestructura.  

g= 9,81 [m2/s]
d= 0,275 [m]
i= 0,0031 [m/m]

n= 0,011 [-] PEAD

θn 4,692387647 fórmula θn' [rad]
hn 0,234 D·(1-cos(θn/2))/2 [m] 85% PLENA

S(hn)= 0,054 (θ-sin(θ))·D2/8 [m2]
Pm(hn)= 0,645 θ·D/2  [m]
Rh(hn)= 0,083 S/P [m]

v= 966,185 [m/s]
Bn= 47579,896 hn+(vn2/2·g) [m]
Q= 51,98939782 [L/s]

CANONADA BY PASS - PEAD DN 315

g= 9,81 [m2/s]
d= 0,345 [m]
i= 0,0031 [m/m]

n= 0,011 [-] PEAD

θn 4,692387647 fórmula θn' [rad]
hn 0,293 D·(1-cos(θn/2))/2 [m] 85% PLENA

S(hn)= 0,085 (θ-sin(θ))·D2/8 [m2]
Pm(hn)= 0,809 θ·D/2  [m]
Rh(hn)= 0,105 S/P [m]

v= 1123,874 [m/s]
Bn= 64378,156 hn+(vn2/2·g) [m]
Q= 95,17988822 [L/s]

CANONADA BY PASS - PEAD DN 400
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En tot cas, a la captació s’haurà de preveure els dispositius necessaris per 
garantir que no es captarà major cabal dels 57 L/s concedits per l’ACA.  

A continuació es presenta l’estimació pressupostaria considerant un by-pass 
amb canonada DN400.  

Taula 2: Estimació pressupostaria alternativa 2 

CAPÍTOL COST CONSTRUCCIÓ 
MATERIAL PER ML 

ENDERROCS I MOVIMENT TERRES 150 euros/ml 

FORMACIÓ GALERIA 70 euros/ml 

REVESTIMENT I RE URBANITZACIÓ 20 euros/ml 

SEGURETAT I SALUT I GESTIÓ RESIDUS 15 euros/ml 

TOTAL PEM 210 euros/ml 

TOTAL PEC (19%) + IVA (21%) 302,38 euros/ml 

 

A partir de les solucions tècniques proposades i de les estimacions 
pressupostaries es conclouen els següents aspectes: 

1. La galeria/mina existent es troba en un avançat estat de deteriorament, 
fet que s’ha pogut comprovar gràcies al vídeo de l’interior realitzat per els 
hortolans. Aquest fet comporta que no sigui viable projectar una actuació 
puntual de reparació ja que molt probablement, en obrir la rasa de gran 
profunditat i iniciar la reparació s’acabaria descobrint que molts altres 
trams de la galeria/mina es troben pròxims a patir esfondraments e inclús 
provocar amb les obres nous esfondraments. Aquest fet implicaria la 
fallida en la consecució de l’objectiu principal d’aquesta memòria, 
reprendre la continuïtat del flux hidràulic en direcció a les hortes.  

2. Si es prengués la decisió d’actuar sobre la galeria, caldria preveure una 
actuació més global que impliques com a mínim el tram comprés entre el 
by-pass existent al riu i l’arqueta que permet el canvi de tipologia de 
galeria/mina a canonada contemporània de formigó DN1000. Això 
implicaria una actuació de quasi 60 ml de reparació/substitució de la 
galeria amb un pressupost estimatiu d’inversió d’uns 140.000 euros IVA 
inclòs.  

3. L’alternativa de realitzar un by-pass, no permetrà recuperar la galeria 
catalogada en el seu tram esfondrat però garantirà el pas del recurs hídric 
en direcció a l’horta.  

4. Considerant una longitud de by-pass aproximada de 140 m, el cost 
d’inversió total incloent IVA serà de 42.300 euros.  
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Finalment, arran de les converses mantingudes amb els responsables tècnics 
municipals, es va concloure que la Sèquia Monar necessita un pla integral de 
rehabilitació al llarg de tota la traça que circula per el municipi de Sabadell i per 
tant, que caldria un projecte global i buscar importants fons d’inversió per posar 
en valor una infraestructura històrica i protegida com es aquesta. 

Per tant, les parts han considerat que sense abordar aquest projecte global 
d’inventari, cartografia, rehabilitació i posada en relleu de la infraestructura, no té 
massa sentit realitzar una actuació tant costosa com la que seria abordar la 
reparació/substitució de 60 m de galeria/mina.  

Conseqüentment, la solució escollida a desenvolupar en la present memòria 
valorada es la número 2.  

6. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ PROPOSADA  
Després d’haver analitzat la problemàtica en l’apartat anterior, es proposa actuar 
de la següent manera donar continuïtat al recurs hídric fins a les hortes: 

1. Rehabilitació de la captació de la resclosa per adaptar-la a la exigències 
de control de cabal de l’Àgencia Catalana de l’aigua. En aquest punt es 
proposa reformar l’obra de captació per instal·lar-hi comporta reguladora 
i un canal Parshall amb sonda telecontrolada per poder tenir un control 
sobre el cabal captat a distancia.  

2. Seguidament es netejarà tota la traça del canal de terres que ha quedat 
obstruïda per l’esllavissada del talús del marge dret del riu Ripoll i 
s’instal·larà una canonada PEAD DN 400 SN 8 per soterrar-la i evitar que 
en el futur, noves esllavissades acabin tornant a tapar el canal de terres i 
deixant sense continuïtat al recurs hídric. Es tracta d’una actuació de 
longitud 38,50 m que caldrà executar de forma manual degut a que no pot 
accedir maquinaria pesada fins a la zona. 

3. Finalment es construirà el by-pass de 142 m de longitud que iniciarà la 
seva traça al pou de registre existent que permet la sortida de les aigües 
al riu, quan es volia fer tasques de neteja de la galeria. Des d’aquest punt 
la seva traça seguirà el talús que delimita la plataforma superior del parc 
i un camí que permet baixar fins a la llera del riu: 

 
Figura 12: Perfil longitudinal del by-pass projectat 
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o El primer tram d’aproximadament 15 m, es preveu executar amb 
rasa estrebada degut a que es trobarà el col·lector instal·lat a gran 
profunditat (entre 3 i 5 m). La pendent serà de 0,31 %.  

o A partir d’aquí es podrà fer una excavació sense estrebada ja que 
s’ha projectat un traçat el més òptim possible per minimitzar el 
moviment de terres. La pendent serà 0,31 % i hi haurà 4 pous de 
registre fins a tornar a abocar aigües a la sèquia a cel obert.  

 
Figura 13: Seccions tipus projectades 

 

 
Figura 14: Imatge amb Traça prevista del by – pass esquemàticament sobreposada 

 

POU EXISTENT POU EXISTENT 

CAMÍ BAIXADA AL RIU 

PLATAFORMA DEL PARC 
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El punt de retorn de les aigües a la sèquia serà a cel obert (degut a que a partir 
d’aquest tram la sèquia circula amb un canal de terres obert). Per garantir la no 
erosió de talussos i fons del canal, es preveu la construcció d’un petita 
embocadura i una protecció amb mantell d’escullera a fons de sèquia en els 
primers metres a la sortida. 

 
Figura 15: Punt de restitució de les aigües a la sèquia 

Finalment el pressupost preveu una partida per realitzar una important cala sobre 
el tram de galeria enfonsat i poder visualitzar l’abast de l’afecció a la galeria i 
deixar-ho inventariat.  

7. SERVEIS AFECTATS 
No es preveu cap afecció a serveis existents. A l’apèndix 6 s’adjunten els serveis 
subministrats per la plataforma e-wise on es pot comprovar que només hi ha una 
canonada de gas que creua però no afecta a la zona d’obres de l’actuació.  

Tot i així, a l’inici de les obres el contractista tindrà la obligació de sol·licitar a les 
diferents companyies i a l’ajuntament el serveis existents a la zona.  

8. SERVITUDS I EXPROPIACIONS 
Al plànol número 7 de l’apèndix 3, es mostren les parcel·les que es veuran 
afectades per les obres.  

Degut al caràcter d’urgència de l’actuació, i com que la servitud només serà de 
pas per una infraestructura subterrània, l’ajuntament negociarà directament amb 
els propietaris la servitud d’aqüeducte sobre els terrenys en cas de ser de 
titularitat privada.  

En el plànol 7 es representen i es detallen les superfícies afectades a cadascuna 
de les parcel·les.  
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Figura 16: Parcel·les afectades temporalment per obres i servitud permanent d’aqüeducte 

9. ORGANITZACIÓ DE L’OBRA 
Es preveu un període d’execució de les obres de 45 dies distribuïts de la següent 
manera: 

1. 10 dia per les tasques d’implantació, enderrocs i reforma de la captació. 

2. 10 dies per la reobertura la rasa de la rasa de captació obstruïda per 
l’esllavissada i instal·lació de canonada subterrània.   

3. 25 dies per la construcció del by pass i reurbanització dels terrenys del 
parc afectats per les obres. 

Les obres podrien executar-se solapant la fase 2 i 3, fet que podria permetre 
estalviar 7 - 8 dies de termini si fos necessari.  

10. PRESCRIPCIONS GENERALS 

 Plec de condicions: Durant el procés de licitació caldrà establir el Plec 
de Prescripcions Tècniques particulars aplicable a cadascun dels 
conceptes que integren les obres. S’inclou com l’apèndix 2 de la memòria 
valorada, les prescripcions particulars del materials inclosos al 
pressupost. 

 Justificació de preus: La justificació de preus d’aquesta memòria 
valorada es basa en el banc de preus BEDEC i s’ha realitzat amb els 
costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. Els costos 



Memòria tècnica valorada per la reparació i consolidació de la sèquia  

Monar al seu pas pel parc de La Clota – Font del Gitanos.   

19 

indirectes aplicats als preus de la present memòria valorda és del 5,00%, 
tal i com queda reflectit a l’annex de justificació de preus. 

 Termini d’execució: Per a la realització de la totalitat de les obres 
contingudes en aquesta memòria valorada, es preveu un termini total 
d’execució de 45 dies.  

 Revisió de preus: Per tractar-se d’una obra amb termini d’execució 
inferior a 12 mesos, no hi haurà revisió de preus. 

11. SEGURETAT I SALUT 
Caldrà tenir en compte tota la normativa vigent durant les obres, així com 
redactar per part del contractista el Pla de seguretat i salut. En l’apèndix 4, es 
presenta l’estudi bàsic de seguretat i salut redactat.  

En la present memòria valorada s’estima un percentatge de despesa en 
seguretat i salut del 3 % respecte Pressupost d’Execució Material en concepte 
de partides per garantir la seguretat i salut durant les obres.  

12. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
Caldrà realitzar el tractament dels residus generats a l’obra segons l’estipulat al 
Decret 105/2008, entregant els certificats corresponents a la Direcció de l’obra 
per la seva comprovació. Totes les partides del pressupost inclouen els recursos 
econòmics per gestionar els residus generats.  

13. CONTROL DE QUALITAT 
Caldrà realitzar el control de qualitat del materials posats en obra segons 
l’estipulat Decret 257/2003 de 21 d’octubre, entregant els certificats 
corresponents a la Direcció de l’obra per la seva comprovació. 
 
Pel tipus de control a realitzar, i d’acord amb el Decret 257/2003 de 21 d’octubre, 
els laboratoris competents pel desenvolupament previstos al pla de control de 
qualitat que haurà de presentar el contractista i ser aprovat per la Direcció 
Facultativa.  
 

 

Les despeses que s’originin seran a càrrec del contractista fins el límit del dos 
per cent (2,5 %) de l’import del tipus de licitació. 
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14. PRESSUPOST D’OBRA  
A l’apèndix 1 s’adjunta tots els documents justificatius dels pressupost.  

A continuació es presenta el pressupost total de les obres considerant les 
despeses indirectes i benefici industrial, la partida estimada de seguretat i salut i 
el corresponent IVA.  

 

15. PLÀNOLS DE DEFINICIÓ DE LA PROPOSTA 
A l’apèndix 3 s’adjunten els plànols de definició de la proposta. Els plànols 
adjunts són els següents: 

1. Plànol d’emplaçament global de l’actuació. 

2. Plànol fotogràfic 

3. Definició geomètrica aproximada de la galeria actual (3 plànols). 

4. Definició geomètrica aproximada del by-pass projectat (3 plànols). 

5. Detalls constructius 

6. Serveis existents 

7. Servituds 
 

Barcelona, Juliol de 2020, 

 

 

 

 

Ramon Font Arnedo 

Enginyer de Camins, Canals i Ports 

CIAE Ingenieros S.L. 
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PRESSUPOST PER EXECUCIÓ D´UN BY PASS A LA GALERIA MONAR EN EL TRAM ENFONSAT

AMIDAMENTS Data: 27/07/20 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST ACTUACIONS GALERIA MONAR SABADELL - PARC DE LA CLO
Capítol 01  EXECUCIÓ BY PASS
Capítol (1) 01  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

1 GR111000 m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense recollir la brossa

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

1 T AREA
2 TRAM EXCAVACIÓ TALUS 450.000 450.000 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 450.000

2 GR11R150 m2 Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor

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

1 T AREA
2 TRAM EXCAVACIÓ TALUS 450.000 450.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 450.000

3 G2192C06 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

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

1 T LONG
2 TRAM INICIAL 3.000 3.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.000

4 G2194AE1 m2 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

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

1 T LONG AMPLE
2 TRAM INICIAL 3.000 3.000 9.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9.000

5 G2194XA1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

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

1 T LONG AMPLE
2 TRAM INICIAL 3.000 3.000 9.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9.000

6 G219GFC0 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a demolir

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

1 T LONG
2 TRAM INICIAL 12.000 12.000 C#*D#*E#*F#

EUR



PRESSUPOST PER EXECUCIÓ D´UN BY PASS A LA GALERIA MONAR EN EL TRAM ENFONSAT

AMIDAMENTS Data: 27/07/20 Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 12.000

7 G219GBA0 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

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

1 T LONG
2 TRAM INICIAL 12.000 12.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12.000

8 G21R1160 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega
sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

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

1 T UT
2 TRAM INICIAL 1.000 1.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.000

9 G2225263 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i més de 4 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora bivalva batilon i càrrega mecànica del material excavat

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

1 T AMD AUX
2 TRAM INICIAL 55.330 55.330 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55.330

10 G2225241 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i
amb les terres deixades a la vora

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

1 T AMD AUX
2 EXCAVACIÓ TOTAL 529.020 529.020 C#*D#*E#*F#
3 RESTA TRAM INICIAL -55.330 -55.330 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 473.690

11 G2315C03 m2 Estrebada de rasa entre 4,5 i 6 m de fondària, amb mòduls metàl·lics d'acer

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

1 T LONG ALÇADA UT
2 TRAM INICIAL 20.000 4.000 2.000 160.000 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 160.000

12 G2242311 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 1,5 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM

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

1 T LONG AMPLE
2 BY PASS 142.000 0.970 137.740 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Data: 27/07/20 Pàg.: 3

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 137.740

13 G228U201 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

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

1 T LONG AREA
2 TRAM INICIAL 20.000 0.780 15.600 C#*D#*E#*F#
3 RESTA TRAM 123.000 1.050 129.150 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 144.750

14 G228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

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

1 T AMD AUX
2 EXCAVACIÓ TOTAL 529.020 529.020 C#*D#*E#*F#
3 RESTA SORRA -144.750 -144.750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 384.270

15 G2R45065 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
12 t, amb un recorregut de fins a 5 km

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

1 T VOL (M3)
2 EXCAVACIÓ TOTAL 529.020 529.020 C#*D#*E#*F#
3 REBLERT -384.270 -384.270 C#*D#*E#*F#
4 0.000
5 0.000
6 0.000

TOTAL AMIDAMENT 144.750

16 G2RA7LP0 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)

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

1 T VOL (M3)
2 EXCAVACIÓ TOTAL 529.020 529.020 C#*D#*E#*F#
3 REBLERT -384.270 -384.270 C#*D#*E#*F#
4 0.000

TOTAL AMIDAMENT 144.750

17 G21YD320 u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de passamurs fins a 400 mm de diàmetre nominal amb un
gruix de paret entre 30 i 40 cm amb broca de diamant intercambiable

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

1 T UT
2 POU DE SORTIDA EXISTENT 1.000 1.000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Data: 27/07/20 Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 1.000

18 GD7ZTZ06 u Embrocament per a tub de diàmetre 40 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HM-20 de nivellació emmacat de
pedra i reblert, totalment col·locat i acabat

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

1 T ut
2 Sobreeixidor final 1.000 1.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.000

Obra 01 PRESSUPOST ACTUACIONS GALERIA MONAR SABADELL - PARC DE LA CLO
Capítol 01  EXECUCIÓ BY PASS
Capítol (1) 02  OBRA CIVIL I COL·LECTORS

1 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora

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

1 T L Nº
2 CANONADA 143.000 143.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 143.000

2 GDD1U020 u Cubeta base per a pou de registre formada per una peça prefabricada de formigó, de diàmetre interior 100 cm i
d'alçària 100 cm, amb junt encadellat, sobre el qual es col·locaran anells de pou prefabricats, col·locada sobre
solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix, inclós col·locació de graons

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

1 POU T
2 P1' 1.000 1.000 C#*D#*E#*F#
3 P2' 1.000 1.000 C#*D#*E#*F#
4 P3' 1.000 1.000 C#*D#*E#*F#
5 P4' 1.000 1.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.000

3 GDD1A094 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada amb escala d'acer
galvanitzat, col·locades amb morter ciment 1:6

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

1 POU T L(M) C#*D#*E#*F#
2 P4' 2.000 2.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.000

4 GDD1U170 u Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de dimensions 100X60X70 cm, amb junt de
goma, col·locat sobre anell de pou de registre, inclús rebut de graons amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra

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

1 POU T N
2 P1' 1.000 1.000 C#*D#*E#*F#
3 P2' 1.000 1.000 C#*D#*E#*F#
4 P3' 1.000 1.000 C#*D#*E#*F#
5 P4' 1.000 1.000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Data: 27/07/20 Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 4.000

5 GDDZADD4 u Bastiment quadrat aparent 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

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

1 T
2 POUS 4.000 4.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.000

6 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

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

1 GRAO POLIPROPILÉ ARMAT T PROF SEPARACIÓ
2 P1' 1.500 0.250 6.000 C#/D#
3 P2' 1.500 0.250 6.000 C#/D#
4 P3' 1.500 0.250 6.000 C#/D#
5 P4' 3.750 0.250 15.000 C#/D#
6 POU INICIAL EXISTENT 5.000 0.250 20.000 C#/D#

TOTAL AMIDAMENT 53.000

7 GD7JL186 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 400 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

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

1 T LONG
2 TRAM INICIAL 143.000 143.000 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 143.000

Obra 01 PRESSUPOST ACTUACIONS GALERIA MONAR SABADELL - PARC DE LA CLO
Capítol 01  EXECUCIÓ BY PASS
Capítol (1) 03  URBANITZACIÓ

1 G9J12E60 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1,2 kg/m2

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

1 T L AMPLE
2 TRAM INICIAL 3.000 3.000 9.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9.000

2 G9H11352 t 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 calcari, estesa i compactada

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

1 T L AMPLE ESPESOR DENSITAT
2 TRAM INICIAL 3.000 3.000 0.040 2.300 0.828 C#*D#*E#*F#

EUR



PRESSUPOST PER EXECUCIÓ D´UN BY PASS A LA GALERIA MONAR EN EL TRAM ENFONSAT

AMIDAMENTS Data: 27/07/20 Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT 0.828

3 G9J13J30 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 0,8 kg/m2

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

1 T L AMPLE
2 TRAM INICIAL 3.000 3.000 9.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9.000

4 G9H11752 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

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

1 T L AMPLE ESPESOR DENSITAT
2 TRAM INICIAL 3.000 3.000 0.040 2.300 0.828 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0.828

5 PAAA004 u Partida alçada de cobrament íntegre per al desplaçament de la maquinaria per l'execució del paviment asfàltic
per a tota la obra.

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

1 T UNITATS(u)
2 DESPLAÇAMENT MAQUINARIA 1.000 1.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.000

6 G965A6D9 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25
cm d'alçària, i rejuntada amb morter

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

1 T L (M)
2 TRAM INICIAL 3.000 3.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.000

7 G97422EA m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb
morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

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

1 T L (M)
2 TRAM INICIAL 3.000 3.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.000

8 G921201L m3 Subbase de tot-u artificial, col·locada amb estenedora i piconatge del material al 100 % del PM

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

1 T L (M) AMPLE ESPESSOR
2 CAMÍ INTERCEPCIONAT POU 4 6.000 4.000 0.300 7.200 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7.200

EUR
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AMIDAMENTS Data: 27/07/20 Pàg.: 7

9 G2241010 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics

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

1 T AREA
2 TRAM EXCAVACIÓ TALUS 450.000 450.000 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 450.000

10 GR713A0J m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor segons NTJ
07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 2000 a 5000 m2

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

1 T AREA
2 TRAM EXCAVACIÓ TALUS 450.000 450.000 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 450.000

Obra 01 PRESSUPOST ACTUACIONS GALERIA MONAR SABADELL - PARC DE LA CLO
Capítol 02  TREBALLS GALERIA EXISTENT

1 G2225721 m3 Excavació de pous més de 4 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

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

1 T Longitud (m) Amplada (m) Profunditat (m) nº
2 CALA PER INSPECCIÓ DE GALERIA

EN TRAM ENFONSAT
8.000 8.000 5.500 1.000 352.000 C#*D#*E#*F#

3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 352.000

2 XPA0X39 u Jornada de neteja hidrodinamica per neteja de col·lector Galeria de mamposteria de dimensions aproximades
0,9 X 1,1 m interior previ a la feines d'inspecció.Tot inclòs, inclus bombament d'aigua i retirada de residus a
abocador i canon.

AMIDAMENT DIRECTE 2.000

3 XPA0X36 u Jornada per per ausculutació de canonades de clavegueram per detectar traçat en zones no visibles per
inexistencia de pous segons indicacions de la Direcció d'Obra.

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

4 G21R1160 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega
sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

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

1 T UT
2 ZONA DE CALA GALERIA 5.000 5.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.000

Obra 01 PRESSUPOST ACTUACIONS GALERIA MONAR SABADELL - PARC DE LA CLO
Capítol 03  ARRANJAMENT CAPTACIÓ

EUR
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1 G222U20N m3 Excavació manual en terreny no classificat i reblert amb el mateix material excavat un cop col·locada canonada
(exclosa de la partida), amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora.

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

1 T Longitud (m) Amplada (m) Profunditat (m)
2 TRAM CAPTACIÓ OBSTRUIT PER

ESBORANY TALUS
35.000 0.800 0.800 22.400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22.400

2 GD7JL186 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 400 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

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

1 T LONG
2 TRAM CAPTACIÓ OBSTRUIT PER

ESBORANY TALUS
35.000 35.000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35.000

3 G2242311 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 1,5 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM

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

1 T LONG AMPLE
2 TRAM CAPTACIÓ OBSTRUIT PER

ESBORANY TALUS
35.000 0.800 28.000 C#*D#*E#*F#

3 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28.000

4 XPA0CAPT pa Partida alçada a justificar per els arranjaments de l'obra civil de captació per ser adequats per a la instal·lació
dels equips de control de cabal indicats per l'Àgencia Catalana de l'Aigua.

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

5 EPARSHAL000 u Subministrament i muntatge de cabalimetre prefabricat Parshall 6´´ Filtec o similar. Els equips tindran les
següents caracteristiques:

-  Cabalimetre Parshall:

- Dimensions: 1525x724x397mm
- Rang de Cabal:  5.7 a 390 m3/h
- Ample de Garganta: 6´´ (156 mm)
- Tipus d'anclatge: Embegut a formigó d'anivellació.
- Espessor xapa: 3 mm
- Mesurament: Regletes graduades i sensor ultrasons
- Material de construcció: Acer inoxidable Aisi - 304
- Suport medidor inclòs.

Tot inclòs, inclus accessoris. Completament muntat i provat.

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

6 SONDA0001 u Subministrament i muntatge de sonda de nivell SOFREL LT-US o similar amb les següents prescripcions:

• Sensor de ultrasons integrat

EUR
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• Estanqueidat IP68 reforçada
• Alimentació por pila o a través de font externa (pack fotovoltaico, alimentació de xarxa, micro turbina, batería)*
• Antena 2G / 3G d'alt rendiment integrat de l'arqueta si la señal de radio es baixa.
• Prova automàtica de recepció per identificar el millor operador 2G / 3G
• Acces a la tarjeta SIM y a la pila sobre el terreno
• 3 anys de garantía del fabricant

Tot l'equip incloent l’antena han d’estar completament dins de l’envolvent IP68 i ha de disposar d'un minim de 5
m de cable + suport per muntatge sensor ultrasons. Resta tot inclòs per deixar l'unitat totalment acabada i en
funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

Obra 01 PRESSUPOST ACTUACIONS GALERIA MONAR SABADELL - PARC DE LA CLO
Capítol 04  VARIS

1 XPA000GR pa Partida alçada de cobrament integre per la gestió de la totalitat de residus de l'obra excepte inerts. Inclou
càrrega, transport a abocador, deposició i canons pertinents. Tot inclòs completament gestionat la totalitat de
residus.

AMIDAMENT DIRECTE 58,923.550

2 XPA00SS2 pa Partida de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra segons pressupost adjunt a l'annex 7 del present
projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 58,923.550

3 XPA020N02 pa Partida alçada a justificar per a imprevistos durant les obres (P-0)

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

EUR
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 EPARSHAL0001 u Subministrament i muntatge de cabalimetre prefabricat Parshall 6´´ Filtec o similar. Els equips
tindran les següents caracteristiques:

-  Cabalimetre Parshall:

- Dimensions: 1525x724x397mm
- Rang de Cabal:  5.7 a 390 m3/h
- Ample de Garganta: 6´´ (156 mm)
- Tipus d'anclatge: Embegut a formigó d'anivellació.
- Espessor xapa: 3 mm
- Mesurament: Regletes graduades i sensor ultrasons
- Material de construcció: Acer inoxidable Aisi - 304
- Suport medidor inclòs.

Tot inclòs, inclus accessoris. Completament muntat i provat.

4,461.00 €

(QUATRE MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-UN EUROS)

P-2 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

18.88 €

(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-3 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

0.35 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-4 G2192C06 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

5.03 €

(CINC EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-5 G2194AE1 m2 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

14.44 €

(CATORZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-6 G2194XA1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

13.52 €

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-7 G219GBA0 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

3.27 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-8 G219GFC0 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

6.53 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-9 G21R1160 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km)

83.68 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-10 G21YD320 u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de passamurs fins a 400 mm de
diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 30 i 40 cm amb broca de diamant
intercambiable

883.75 €

(VUIT-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-11 G2225241 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte,
amb pala excavadora i amb les terres deixades a la vora

8.20 €

(VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
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P-12 G2225263 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i més de 4 m de fondària, en terreny compacte,
amb retroexcavadora bivalva batilon i càrrega mecànica del material excavat

13.56 €

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-13 G2225721 m3 Excavació de pous més de 4 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i
càrrega sobre camió

21.51 €

(VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-14 G222U20N m3 Excavació manual en terreny no classificat i reblert amb el mateix material excavat un cop
col·locada canonada (exclosa de la partida), amb mitjans manuals i amb les terres deixades
a la vora.

79.25 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-15 G2241010 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics 1.87 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-16 G2242311 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 1,5 m d'amplària, amb mitjans mecànics i
compactació del 95 % PM

5.66 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-17 G228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat
de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% PM

12.86 €

(DOTZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-18 G228U201 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

33.82 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-19 G2315C03 m2 Estrebada de rasa entre 4,5 i 6 m de fondària, amb mòduls metàl·lics d'acer 14.56 €

(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-20 G2R45065 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 5 km

3.56 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-21 G2RA7LP0 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)

5.36 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-22 G921201L m3 Subbase de tot-u artificial, col·locada amb estenedora i piconatge del material al 100 % del
PM

25.56 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-23 G965A6D9 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de
28x17 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T
(R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

29.56 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-24 G97422EA m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

13.46 €

(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-25 G9H11352 t 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 calcari, estesa i
compactada

57.68 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-26 G9H11752 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat calcari,
estesa i compactada

57.66 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-27 G9J12E60 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1,2
kg/m2

0.67 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-28 G9J13J30 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb
dotació 0,8 kg/m2

0.46 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-29 GD7JL186 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 400 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

32.92 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-30 GD7ZTZ06 u Embrocament per a tub de diàmetre 40 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HM-20 de
nivellació emmacat de pedra i reblert, totalment col·locat i acabat

368.79 €

(TRES-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-31 GDD1A094 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada amb
escala d'acer galvanitzat, col·locades amb morter ciment 1:6

159.62 €

(CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-32 GDD1U020 u Cubeta base per a pou de registre formada per una peça prefabricada de formigó, de
diàmetre interior 100 cm i d'alçària 100 cm, amb junt encadellat, sobre el qual es col·locaran
anells de pou prefabricats, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de
gruix, inclós col·locació de graons

144.86 €

(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-33 GDD1U170 u Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de dimensions
100X60X70 cm, amb junt de goma, col·locat sobre anell de pou de registre, inclús rebut de
graons amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra

145.31 €

(CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-34 GDDZADD4 u Bastiment quadrat aparent 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

209.76 €

(DOS-CENTS NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-35 GR111000 m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense
recollir la brossa

0.30 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-36 GR11R150 m2 Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor 0.17 €

(ZERO EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-37 GR713A0J m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o
de flor segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i
superfície de 2000 a 5000 m2

0.80 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)
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P-38 PAAA004 u Partida alçada de cobrament íntegre per al desplaçament de la maquinaria per l'execució del
paviment asfàltic per a tota la obra.

500.00 €

(CINC-CENTS EUROS)

P-39 SONDA0001 u Subministrament i muntatge de sonda de nivell SOFREL LT-US o similar amb les següents
prescripcions:

• Sensor de ultrasons integrat
• Estanqueidat IP68 reforçada
• Alimentació por pila o a través de font externa (pack fotovoltaico, alimentació de xarxa,
micro turbina, batería)*
• Antena 2G / 3G d'alt rendiment integrat de l'arqueta si la señal de radio es baixa.
• Prova automàtica de recepció per identificar el millor operador 2G / 3G
• Acces a la tarjeta SIM y a la pila sobre el terreno
• 3 anys de garantía del fabricant

Tot l'equip incloent l’antena han d’estar completament dins de l’envolvent IP68 i ha de
disposar d'un minim de 5 m de cable + suport per muntatge sensor ultrasons. Resta tot inclòs
per deixar l'unitat totalment acabada i en funcionament.

2,085.16 €

(DOS MIL VUITANTA-CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-40 XPA00SS2 pa Partida de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra segons pressupost adjunt a
l'annex 7 del present projecte.

0.03 €

(ZERO EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-41 XPA0X39 u Jornada de neteja hidrodinamica per neteja de col·lector Galeria de mamposteria de
dimensions aproximades 0,9 X 1,1 m interior previ a la feines d'inspecció.Tot inclòs, inclus
bombament d'aigua i retirada de residus a abocador i canon.

1,500.00 €

(MIL CINC-CENTS EUROS)

AUTORS DEL PROJECTE

          E.C.C.P. RAMON FONT ARNEDO
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P-1 EPARSHAL u Subministrament i muntatge de cabalimetre prefabricat Parshall 6´´ Filtec o similar. Els equips
tindran les següents caracteristiques:

-  Cabalimetre Parshall:

- Dimensions: 1525x724x397mm
- Rang de Cabal:  5.7 a 390 m3/h
- Ample de Garganta: 6´´ (156 mm)
- Tipus d'anclatge: Embegut a formigó d'anivellació.
- Espessor xapa: 3 mm
- Mesurament: Regletes graduades i sensor ultrasons
- Material de construcció: Acer inoxidable Aisi - 304
- Suport medidor inclòs.

Tot inclòs, inclus accessoris. Completament muntat i provat.

4,461.00 €

Sense descomposició 4,461.00000 €

P-2 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

18.88 €

BDDZV001 u Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes 3.59000 €
Altres conceptes 15.29000 €

P-3 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

0.35 €

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0.11220 €

Altres conceptes 0.23780 €

P-4 G2192C06 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

5.03 €

Altres conceptes 5.03000 €

P-5 G2194AE1 m2 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

14.44 €

Altres conceptes 14.44000 €

P-6 G2194XA1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

13.52 €

Altres conceptes 13.52000 €

P-7 G219GBA0 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

3.27 €

Altres conceptes 3.27000 €

P-8 G219GFC0 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

6.53 €

Altres conceptes 6.53000 €

P-9 G21R1160 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km)

83.68 €

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no especials
amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

24.89940 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no especials amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

4.88200 €

Altres conceptes 53.89860 €

P-10 G21YD320 u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de passamurs fins a 400 mm de
diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 30 i 40 cm amb broca de diamant
intercambiable

883.75 €



PRESSUPOST PER EXECUCIÓ D´UN BY PASS A LA GALERIA MONAR EN EL TRAM ENFONSAT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 27/07/20 Pàg.: 2

Altres conceptes 883.75000 €

P-11 G2225241 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte,
amb pala excavadora i amb les terres deixades a la vora

8.20 €

Altres conceptes 8.20000 €

P-12 G2225263 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i més de 4 m de fondària, en terreny compacte,
amb retroexcavadora bivalva batilon i càrrega mecànica del material excavat

13.56 €

Altres conceptes 13.56000 €

P-13 G2225721 m3 Excavació de pous més de 4 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i
càrrega sobre camió

21.51 €

Altres conceptes 21.51000 €

P-14 G222U20N m3 Excavació manual en terreny no classificat i reblert amb el mateix material excavat un cop
col·locada canonada (exclosa de la partida), amb mitjans manuals i amb les terres deixades
a la vora.

79.25 €

Altres conceptes 79.25000 €

P-15 G2241010 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics 1.87 €

Altres conceptes 1.87000 €

P-16 G2242311 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 1,5 m d'amplària, amb mitjans mecànics i
compactació del 95 % PM

5.66 €

Altres conceptes 5.66000 €

P-17 G228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat
de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% PM

12.86 €

Altres conceptes 12.86000 €

P-18 G228U201 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

33.82 €

B0111000 m3 Aigua 0.09050 €

B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 27.99600 €
Altres conceptes 5.73350 €

P-19 G2315C03 m2 Estrebada de rasa entre 4,5 i 6 m de fondària, amb mòduls metàl·lics d'acer 14.56 €

B0DC11C1 m2 Plafó metàl·lics d'acer per a 200 usos, per a estrebades de rases fins 6 m de fondària, amb
estampidors extensibles

1.74000 €

Altres conceptes 12.82000 €

P-20 G2R45065 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 5 km

3.56 €

Altres conceptes 3.56000 €

P-21 G2RA7LP0 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)

5.36 €

B2RA7LP0 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)

5.10000 €

Altres conceptes 0.26000 €

P-22 G921201L m3 Subbase de tot-u artificial, col·locada amb estenedora i piconatge del material al 100 % del
PM

25.56 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 20.43550 €
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B0111000 m3 Aigua 0.09050 €

Altres conceptes 5.03400 €

P-23 G965A6D9 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de
28x17 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T
(R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

29.56 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0.10246 €

B965A6D0 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm,
de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa),
segons UNE-EN 1340

6.63600 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

4.90961 €

Altres conceptes 17.91193 €

P-24 G97422EA m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

13.46 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0.46280 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0.18242 €

B97422E1 u Peça de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles 5.40350 €
Altres conceptes 7.41128 €

P-25 G9H11352 t 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 calcari, estesa i
compactada

57.68 €

B9H11352 t 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 calcari

51.20000 €

Altres conceptes 6.48000 €

P-26 G9H11752 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat calcari,
estesa i compactada

57.66 €

B9H11752 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat calcari

51.19000 €

Altres conceptes 6.47000 €

P-27 G9J12E60 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1,2
kg/m2

0.67 €

B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus
C50BF5 IMP(ECI) amb un contingut de fluidificant > 2%

0.45600 €

Altres conceptes 0.21400 €

P-28 G9J13J30 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb
dotació 0,8 kg/m2

0.46 €

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus
C60B3/B4 ADH(ECR-1)

0.28800 €

Altres conceptes 0.17200 €

P-29 GD7JL186 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 400 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

32.92 €

BD7JL180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

19.44120 €
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Altres conceptes 13.47880 €

P-30 GD7ZTZ06 u Embrocament per a tub de diàmetre 40 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HM-20 de
nivellació emmacat de pedra i reblert, totalment col·locat i acabat

368.79 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3.28000 €

B0DZA000 l Desencofrant 1.78750 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 5.72000 €

B060U320 m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 59.64300 €

B0D8U001 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 7.28000 €
Altres conceptes 291.07950 €

P-31 GDD1A094 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada amb
escala d'acer galvanitzat, col·locades amb morter ciment 1:6

159.62 €

BDD1A3A0 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm i 9 cm de gruix de paret, prefabricada
amb escala d'acer galvanitzat

115.52100 €

Altres conceptes 44.09900 €

P-32 GDD1U020 u Cubeta base per a pou de registre formada per una peça prefabricada de formigó, de
diàmetre interior 100 cm i d'alçària 100 cm, amb junt encadellat, sobre el qual es col·locaran
anells de pou prefabricats, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de
gruix, inclós col·locació de graons

144.86 €

BDDZ51A0 u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm 15.30000 €

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

6.13795 €

BDD1U020 u Cubeta formigó prefabricat de 100 cm de diàmetre i de 100 cm d'alçària pera a base pou
circular, amb junt encadellat

92.00000 €

Altres conceptes 31.42205 €

P-33 GDD1U170 u Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de dimensions
100X60X70 cm, amb junt de goma, col·locat sobre anell de pou de registre, inclús rebut de
graons amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra

145.31 €

BDD1U170 u Con de formigó prefabricat de 100X60X70 cm de dimensions per a brocal de pou, amb junta
de goma

97.50000 €

BDDZ51A0 u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm 10.20000 €
Altres conceptes 37.61000 €

P-34 GDDZADD4 u Bastiment quadrat aparent 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

209.76 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

1.14311 €

BDDZADD0 u Bastiment quadrat aparent 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

180.99000 €

Altres conceptes 27.62689 €

P-35 GR111000 m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense
recollir la brossa

0.30 €

Altres conceptes 0.30000 €

P-36 GR11R150 m2 Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor 0.17 €

Altres conceptes 0.17000 €

P-37 GR713A0J m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o
de flor segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i
superfície de 2000 a 5000 m2

0.80 €
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BR4U1J00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor,
segons NTJ 07N

0.46926 €

Altres conceptes 0.33074 €

P-38 PAAA004 u Partida alçada de cobrament íntegre per al desplaçament de la maquinaria per l'execució del
paviment asfàltic per a tota la obra.

500.00 €

Sense descomposició 500.00000 €

P-39 SONDA0001 u Subministrament i muntatge de sonda de nivell SOFREL LT-US o similar amb les següents
prescripcions:

• Sensor de ultrasons integrat
• Estanqueidat IP68 reforçada
• Alimentació por pila o a través de font externa (pack fotovoltaico, alimentació de xarxa,
micro turbina, batería)*
• Antena 2G / 3G d'alt rendiment integrat de l'arqueta si la señal de radio es baixa.
• Prova automàtica de recepció per identificar el millor operador 2G / 3G
• Acces a la tarjeta SIM y a la pila sobre el terreno
• 3 anys de garantía del fabricant

Tot l'equip incloent l’antena han d’estar completament dins de l’envolvent IP68 i ha de
disposar d'un minim de 5 m de cable + suport per muntatge sensor ultrasons. Resta tot inclòs
per deixar l'unitat totalment acabada i en funcionament.

2,085.16 €

MSONDA1 u Subministrament de sonda de nivell SOFREL LT-US o similar amb les següents
prescripcions:

• Sensor de ultrasons integrat
• Estanqueidat IP68 reforçada
• Alimentació por pila o a través de font externa (pack fotovoltaico, alimentació de xarxa,
micro turbina, batería)*
• Antena 2G / 3G d'alt rendiment integrat de l'arqueta si la señal de radio es baixa.
• Prova automàtica de recepció per identificar el millor operador 2G / 3G
• Acces a la tarjeta SIM y a la pila sobre el terreno
• 3 anys de garantía del fabricant

Tot l'equip incloent l’antena han d’estar completament dins de l’envolvent IP68 i ha de
disposar d'un minim de 5 m de cable + suport per muntatge sensor ultrasons.

1,850.00000 €

Altres conceptes 235.16000 €

P-40 XPA00SS2 pa Partida de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra segons pressupost adjunt a
l'annex 7 del present projecte.

0.03 €

Sense descomposició 0.03000 €

P-41 XPA0X39 u Jornada de neteja hidrodinamica per neteja de col·lector Galeria de mamposteria de
dimensions aproximades 0,9 X 1,1 m interior previ a la feines d'inspecció.Tot inclòs, inclus
bombament d'aigua i retirada de residus a abocador i canon.

1,500.00 €

Sense descomposició 1,500.00000 €
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MA D'OBRA

A0112000 H Cap de colla 24.74000 €

A0121000 H Oficial 1a 23.52000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 25.24000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 24.42000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 30.39000 €

A013M000 h Ajudant muntador 21.69000 €

A013P000 h Ajudant jardiner 26.97000 €

A013U001 h Ajudant 19.47000 €

A0140000 h Manobre 20.40000 €

A0150000 h Manobre especialista 21.10000 €
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MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16.93000 €

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 69.73000 €

C110U010 h Retroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 48.03000 €

C13124B0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 21 a 30 t 121.66000 €

C13124C0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 158.99000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 54.25000 €

C1313332 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb bivalva batiló 54.25000 €

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 40.38000 €

C13350A0 h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 64.17000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 71.83000 €

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 10.18000 €

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 6.80000 €

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 40.92000 €

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 48.72000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 45.28000 €

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 37.95000 €

C1503000 h Camió grua 48.41000 €

C1503U10 h Camió grua de 5 t 39.56000 €

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1.90000 €

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 30.52000 €

C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 1.62000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1.88000 €

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 58.29000 €

C1709G00 h Estenedora de granulat 42.77000 €

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 65.66000 €

C170E000 h Escombradora autopropulsada 45.16000 €

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 9.68000 €

CF211210 h Equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre 315.25000 €

CR112500 h Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc 4.38000 €

CR711500 h Sembradora de tracció mecànica 20.47000 €

CRE23000 h Motoserra 3.41000 €

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 17.29000 €
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B0111000 m3 Aigua 1.81000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 19.55000 €

B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 23.33000 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 17.77000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 112.08000 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 182.42000 €

B0532310 kg Calç aèria CL 90, en sacs 0.24000 €

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus
C60B3/B4 ADH(ECR-1)

0.36000 €

B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF5
IMP(ECI) amb un contingut de fluidificant > 2%

0.38000 €

B060U320 m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 63.45000 €

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

64.61000 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

61.99000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

36.73000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

32.02000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0.41000 €

B0D8U001 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 1.82000 €

B0DC11C1 m2 Plafó metàl·lics d'acer per a 200 usos, per a estrebades de rases fins 6 m de fondària, amb
estampidors extensibles

0.87000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2.75000 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 1.43000 €

B2RA7LP0 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)

5.10000 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no especials amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

48.82000 €

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no especials amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

92.22000 €

B965A6D0 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons
UNE-EN 1340

6.32000 €

B97422E1 u Peça de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles 1.07000 €

B9H11352 t 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 calcari

51.20000 €

B9H11752 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat calcari

51.19000 €

BD7JL180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

19.06000 €

BDD1A3A0 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm i 9 cm de gruix de paret, prefabricada amb
escala d'acer galvanitzat

110.02000 €

BDD1U020 u Cubeta formigó prefabricat de 100 cm de diàmetre i de 100 cm d'alçària pera a base pou circular,
amb junt encadellat

92.00000 €

BDD1U170 u Con de formigó prefabricat de 100X60X70 cm de dimensions per a brocal de pou, amb junta de
goma

97.50000 €
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MATERIALS

BDDZ51A0 u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm 5.10000 €

BDDZADD0 u Bastiment quadrat aparent 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

180.99000 €

BDDZV001 u Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes 3.59000 €

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0.11000 €

BR4U1J00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor, segons
NTJ 07N

14.22000 €

MSONDA1 u Subministrament de sonda de nivell SOFREL LT-US o similar amb les següents prescripcions:

• Sensor de ultrasons integrat
• Estanqueidat IP68 reforçada
• Alimentació por pila o a través de font externa (pack fotovoltaico, alimentació de xarxa, micro
turbina, batería)*
• Antena 2G / 3G d'alt rendiment integrat de l'arqueta si la señal de radio es baixa.
• Prova automàtica de recepció per identificar el millor operador 2G / 3G
• Acces a la tarjeta SIM y a la pila sobre el terreno
• 3 anys de garantía del fabricant

Tot l'equip incloent l’antena han d’estar completament dins de l’envolvent IP68 i ha de disposar
d'un minim de 5 m de cable + suport per muntatge sensor ultrasons.

1,850.00000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

D0701641 m3 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

Rend.: 1.000 82.88000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1.000 /R x 21.10000 = 21.10000

Subtotal: 21.10000 21.10000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0.700 /R x 1.88000 = 1.31600

Subtotal: 1.31600 1.31600

Materials

B0111000 m3 Aigua 0.200      x 1.81000 = 0.36200

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0.250      x 112.08000 = 28.02000

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1.630      x 19.55000 = 31.86650

Subtotal: 60.24850 60.24850

DESPESES AUXILIARS 1.00 % 0.21100

COST DIRECTE 82.87550

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82.87550

D070A4D1 m3 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

Rend.: 1.000 172.43000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1.050 /R x 21.10000 = 22.15500

Subtotal: 22.15500 22.15500

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0.725 /R x 1.88000 = 1.36300

Subtotal: 1.36300 1.36300

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0.200      x 112.08000 = 22.41600

B0532310 kg Calç aèria CL 90, en sacs 400.000      x 0.24000 = 96.00000

B0111000 m3 Aigua 0.200      x 1.81000 = 0.36200

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1.530      x 19.55000 = 29.91150

Subtotal: 148.68950 148.68950
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DESPESES AUXILIARS 1.00 % 0.22155

COST DIRECTE 172.42905

COST EXECUCIÓ MATERIAL 172.42905
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EPARSHAL000P-1 u Subministrament i muntatge de cabalimetre
prefabricat Parshall 6´´ Filtec o similar. Els equips
tindran les següents caracteristiques:

-  Cabalimetre Parshall:

- Dimensions: 1525x724x397mm
- Rang de Cabal:  5.7 a 390 m3/h
- Ample de Garganta: 6´´ (156 mm)
- Tipus d'anclatge: Embegut a formigó
d'anivellació.
- Espessor xapa: 3 mm
- Mesurament: Regletes graduades i sensor
ultrasons
- Material de construcció: Acer inoxidable Aisi -
304
- Suport medidor inclòs.

Tot inclòs, inclus accessoris. Completament muntat i
provat.

Rend.: 1.000 4,461.00 €

COST DIRECTE 4,248.57143
DESPESES INDIRECTES 5.00 % 212.42857

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,461.0000

_______________________________________________________________________________________________________________

FDDZS005P-2 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

Rend.: 1.000 18.88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0.300 /R x 24.42000 = 7.32600

A0140000 h Manobre 0.300 /R x 20.40000 = 6.12000

Subtotal: 13.44600 13.44600

Materials

BDDZV001 u Graó per a pou de registre de polipropilè de
250x350x250 mm i 3 kg de pes

1.000      x 3.59000 = 3.59000

D0701641 m3 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

0.009      x 82.87550 = 0.74588

Subtotal: 4.33588 4.33588

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.20169

COST DIRECTE 17.98357
DESPESES INDIRECTES 5.00 % 0.89918

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18.88275

FDGZU010P-3 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

Rend.: 1.000 0.35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A013M000 h Ajudant muntador 0.010 /R x 21.69000 = 0.21690

Subtotal: 0.21690 0.21690

Materials

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària

1.020      x 0.11000 = 0.11220

Subtotal: 0.11220 0.11220

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.00325

COST DIRECTE 0.33235
DESPESES INDIRECTES 5.00 % 0.01662

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0.34897

G2192C06P-4 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada
sobre formigó amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics
sobre camió o contenidor

Rend.: 1.000 5.03 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0.024 /R x 54.25000 = 1.30200

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0.050 /R x 69.73000 = 3.48650

Subtotal: 4.78850 4.78850

COST DIRECTE 4.78850
DESPESES INDIRECTES 5.00 % 0.23943

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.02793

G2194AE1P-5 m2 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

Rend.: 1.000 14.44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0.420 /R x 21.10000 = 8.86200

Subtotal: 8.86200 8.86200

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0.048 /R x 54.25000 = 2.60400

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0.127 /R x 16.93000 = 2.15011

Subtotal: 4.75411 4.75411

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.13293

COST DIRECTE 13.74904
DESPESES INDIRECTES 5.00 % 0.68745

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14.43649
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G2194XA1P-6 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

Rend.: 1.000 13.52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0.380 /R x 21.10000 = 8.01800

Subtotal: 8.01800 8.01800

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0.028 /R x 54.25000 = 1.51900

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0.190 /R x 16.93000 = 3.21670

Subtotal: 4.73570 4.73570

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.12027

COST DIRECTE 12.87397
DESPESES INDIRECTES 5.00 % 0.64370

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13.51767

G219GBA0P-7 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

Rend.: 1.000 3.27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0.100 /R x 21.10000 = 2.11000

Subtotal: 2.11000 2.11000

Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0.100 /R x 9.68000 = 0.96800

Subtotal: 0.96800 0.96800

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.03165

COST DIRECTE 3.10965
DESPESES INDIRECTES 5.00 % 0.15548

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.26513

G219GFC0P-8 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària
com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

Rend.: 1.000 6.53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0.200 /R x 21.10000 = 4.22000

Subtotal: 4.22000 4.22000

Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0.200 /R x 9.68000 = 1.93600
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Subtotal: 1.93600 1.93600

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.06330

COST DIRECTE 6.21930
DESPESES INDIRECTES 5.00 % 0.31097

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6.53027

G21R1160P-9 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària,
deixant la soca a la vista, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i
transport de la mateixa a planta de compostatge (no
més lluny de 20 km)

Rend.: 1.000 83.68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0.260 /R x 30.39000 = 7.90140

A013P000 h Ajudant jardiner 0.260 /R x 26.97000 = 7.01220

Subtotal: 14.91360 14.91360

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0.700 /R x 48.41000 = 33.88700

CRE23000 h Motoserra 0.260 /R x 3.41000 = 0.88660

Subtotal: 34.77360 34.77360

Materials

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no especials amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0.100      x 48.82000 = 4.88200

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus de troncs i soques no especials amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0.270      x 92.22000 = 24.89940

Subtotal: 29.78140 29.78140

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.22370

COST DIRECTE 79.69230
DESPESES INDIRECTES 5.00 % 3.98462

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83.67692

G21YD320P-10 u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació
de passamurs fins a 400 mm de diàmetre nominal
amb un gruix de paret entre 30 i 40 cm amb broca de
diamant intercambiable

Rend.: 1.000 883.75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2.500 /R x 21.10000 = 52.75000

Subtotal: 52.75000 52.75000
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Maquinària

CF211210 h Equip de barrinat amb broca de diamant
intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre

2.500 /R x 315.25000 = 788.12500

Subtotal: 788.12500 788.12500

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.79125

COST DIRECTE 841.66625
DESPESES INDIRECTES 5.00 % 42.08331

COST EXECUCIÓ MATERIAL 883.74956

G2225241P-11 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4
m de fondària, en terreny compacte, amb pala
excavadora i amb les terres deixades a la vora

Rend.: 1.000 8.20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0.010 /R x 20.40000 = 0.20400

Subtotal: 0.20400 0.20400

Maquinària

C13124C0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 0.0478 /R x 158.99000 = 7.59972

Subtotal: 7.59972 7.59972

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.00306

COST DIRECTE 7.80678
DESPESES INDIRECTES 5.00 % 0.39034

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8.19712

G2225263P-12 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i més de 4
m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora bivalva batilon i càrrega mecànica
del material excavat

Rend.: 1.000 13.56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0.030 /R x 20.40000 = 0.61200

Subtotal: 0.61200 0.61200

Maquinària

C1313332 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
bivalva batiló

0.2266 /R x 54.25000 = 12.29305

Subtotal: 12.29305 12.29305

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.00918

COST DIRECTE 12.91423
DESPESES INDIRECTES 5.00 % 0.64571

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13.55994
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G2225721P-13 m3 Excavació de pous més de 4 m de fondària, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega
sobre camió

Rend.: 1.000 21.51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0.050 /R x 20.40000 = 1.02000

Subtotal: 1.02000 1.02000

Maquinària

C1313332 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
bivalva batiló

0.3585 /R x 54.25000 = 19.44863

Subtotal: 19.44863 19.44863

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.01530

COST DIRECTE 20.48393
DESPESES INDIRECTES 5.00 % 1.02420

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21.50813

G222U20NP-14 m3 Excavació manual en terreny no classificat i reblert
amb el mateix material excavat un cop col·locada
canonada (exclosa de la partida), amb mitjans
manuals i amb les terres deixades a la vora.

Rend.: 1.000 79.25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 3.700 /R x 20.40000 = 75.48000

Subtotal: 75.48000 75.48000

COST DIRECTE 75.48000
DESPESES INDIRECTES 5.00 % 3.77400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79.25400

G2241010P-15 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics Rend.: 1.000 1.87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0.022 /R x 20.40000 = 0.44880

Subtotal: 0.44880 0.44880

Maquinària

C13124B0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 21 a 30 t 0.0109 /R x 121.66000 = 1.32609

Subtotal: 1.32609 1.32609

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.00673

COST DIRECTE 1.78162
DESPESES INDIRECTES 5.00 % 0.08908

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.87070
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G2242311P-16 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 1,5 m
d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del
95 % PM

Rend.: 1.000 5.66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0.126 /R x 20.40000 = 2.57040

A0150000 h Manobre especialista 0.088 /R x 21.10000 = 1.85680

Subtotal: 4.42720 4.42720

Maquinària

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 0.088 /R x 10.18000 = 0.89584

Subtotal: 0.89584 0.89584

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.06641

COST DIRECTE 5.38945
DESPESES INDIRECTES 5.00 % 0.26947

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.65892

G228AB0FP-17 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Rend.: 1.000 12.86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0.180 /R x 21.10000 = 3.79800

Subtotal: 3.79800 3.79800

Maquinària

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 0.180 /R x 10.18000 = 1.83240

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0.121 /R x 54.25000 = 6.56425

Subtotal: 8.39665 8.39665

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.05697

COST DIRECTE 12.25162
DESPESES INDIRECTES 5.00 % 0.61258

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12.86420

G228U201P-18 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat
de canonada, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 15.000 33.82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 H Cap de colla 0.250 /R x 24.74000 = 0.41233

A0150000 h Manobre especialista 1.000 /R x 21.10000 = 1.40667

Subtotal: 1.81900 1.81900
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Maquinària

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

0.500 /R x 40.38000 = 1.34600

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 1.000 /R x 6.80000 = 0.45333

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0.200 /R x 37.95000 = 0.50600

Subtotal: 2.30533 2.30533

Materials

B0111000 m3 Aigua 0.050      x 1.81000 = 0.09050

B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 1.200      x 23.33000 = 27.99600

Subtotal: 28.08650 28.08650

COST DIRECTE 32.21083
DESPESES INDIRECTES 5.00 % 1.61054

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33.82137

G2315C03P-19 m2 Estrebada de rasa entre 4,5 i 6 m de fondària, amb
mòduls metàl·lics d'acer

Rend.: 1.000 14.56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0.091 /R x 25.24000 = 2.29684

A0140000 h Manobre 0.182 /R x 20.40000 = 3.71280

Subtotal: 6.00964 6.00964

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0.1099 /R x 54.25000 = 5.96208

Subtotal: 5.96208 5.96208

Materials

B0DC11C1 m2 Plafó metàl·lics d'acer per a 200 usos, per a
estrebades de rases fins 6 m de fondària, amb
estampidors extensibles

2.000      x 0.87000 = 1.74000

Subtotal: 1.74000 1.74000

DESPESES AUXILIARS 2.50 % 0.15024

COST DIRECTE 13.86196
DESPESES INDIRECTES 5.00 % 0.69310

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14.55506

G2R45065P-20 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 5 km

Rend.: 1.000 3.56 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13124C0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 0.0069 /R x 158.99000 = 1.09703

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0.056 /R x 40.92000 = 2.29152

Subtotal: 3.38855 3.38855
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COST DIRECTE 3.38855
DESPESES INDIRECTES 5.00 % 0.16943

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.55798

G2RA7LP0P-21 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)

Rend.: 1.000 5.36 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA7LP0 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)

1.000      x 5.10000 = 5.10000

Subtotal: 5.10000 5.10000

COST DIRECTE 5.10000
DESPESES INDIRECTES 5.00 % 0.25500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.35500

G921201LP-22 m3 Subbase de tot-u artificial, col·locada amb estenedora
i piconatge del material al 100 % del PM

Rend.: 1.000 25.56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0.040 /R x 20.40000 = 0.81600

Subtotal: 0.81600 0.81600

Maquinària

C13350A0 h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 0.033 /R x 64.17000 = 2.11761

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0.005 /R x 45.28000 = 0.22640

C1709G00 h Estenedora de granulat 0.015 /R x 42.77000 = 0.64155

Subtotal: 2.98556 2.98556

Materials

B0372000 m3 Tot-u artificial 1.150      x 17.77000 = 20.43550

B0111000 m3 Aigua 0.050      x 1.81000 = 0.09050

Subtotal: 20.52600 20.52600

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.01224

COST DIRECTE 24.33980
DESPESES INDIRECTES 5.00 % 1.21699

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25.55679
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G965A6D9P-23 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb
secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

Rend.: 1.000 29.56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0.510 /R x 20.40000 = 10.40400

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0.240 /R x 24.42000 = 5.86080

Subtotal: 16.26480 16.26480

Materials

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0.0792      x 61.99000 = 4.90961

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0.0032      x 32.02000 = 0.10246

B965A6D0 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340

1.050      x 6.32000 = 6.63600

Subtotal: 11.64807 11.64807

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.24397

COST DIRECTE 28.15684
DESPESES INDIRECTES 5.00 % 1.40784

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29.56468

G97422EAP-24 m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de
ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades
amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

Rend.: 1.000 13.46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0.210 /R x 24.42000 = 5.12820

A0140000 h Manobre 0.070 /R x 20.40000 = 1.42800

Subtotal: 6.55620 6.55620

Maquinària

C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0.070 /R x 1.62000 = 0.11340

Subtotal: 0.11340 0.11340

Materials

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0.0126      x 36.73000 = 0.46280

B97422E1 u Peça de morter de ciment color blanc, de 20x20x8
cm, per a rigoles

5.050      x 1.07000 = 5.40350

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0.001      x 182.42000 = 0.18242
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Subtotal: 6.04872 6.04872

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.09834

COST DIRECTE 12.81666
DESPESES INDIRECTES 5.00 % 0.64083

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13.45750

G9H11352P-25 t 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 calcari, estesa i compactada

Rend.: 1.000 57.68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0.072 /R x 20.40000 = 1.46880

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0.016 /R x 24.42000 = 0.39072

Subtotal: 1.85952 1.85952

Maquinària

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0.008 /R x 58.29000 = 0.46632

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0.010 /R x 65.66000 = 0.65660

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0.010 /R x 71.83000 = 0.71830

Subtotal: 1.84122 1.84122

Materials

B9H11352 t 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
calcari

1.000      x 51.20000 = 51.20000

Subtotal: 51.20000 51.20000

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.02789

COST DIRECTE 54.92863
DESPESES INDIRECTES 5.00 % 2.74643

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57.67506

G9H11752P-26 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa
de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

Rend.: 1.000 57.66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0.016 /R x 24.42000 = 0.39072

A0140000 h Manobre 0.072 /R x 20.40000 = 1.46880

Subtotal: 1.85952 1.85952

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0.010 /R x 71.83000 = 0.71830

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0.010 /R x 65.66000 = 0.65660
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C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0.008 /R x 58.29000 = 0.46632

Subtotal: 1.84122 1.84122

Materials

B9H11752 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i
granulat calcari

1.000      x 51.19000 = 51.19000

Subtotal: 51.19000 51.19000

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.02789

COST DIRECTE 54.91863
DESPESES INDIRECTES 5.00 % 2.74593

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57.66456

G9J12E60P-27 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1,2 kg/m2

Rend.: 1.000 0.67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0.0035 /R x 21.10000 = 0.07385

Subtotal: 0.07385 0.07385

Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0.0035 /R x 30.52000 = 0.10682

Subtotal: 0.10682 0.10682

Materials

B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF5
IMP(ECI) amb un contingut de fluidificant > 2%

1.200      x 0.38000 = 0.45600

Subtotal: 0.45600 0.45600

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.00111

COST DIRECTE 0.63778
DESPESES INDIRECTES 5.00 % 0.03189

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0.66967

G9J13J30P-28 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 0,8 kg/m2

Rend.: 1.000 0.46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0.0025 /R x 21.10000 = 0.05275

Subtotal: 0.05275 0.05275

Maquinària

C170E000 h Escombradora autopropulsada 0.0005 /R x 45.16000 = 0.02258

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0.0025 /R x 30.52000 = 0.07630

Subtotal: 0.09888 0.09888
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Materials

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1)

0.800      x 0.36000 = 0.28800

Subtotal: 0.28800 0.28800

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.00079

COST DIRECTE 0.44042
DESPESES INDIRECTES 5.00 % 0.02202

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0.46244

GD7JL186P-29 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 400 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

Rend.: 1.000 32.92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0.250 /R x 25.24000 = 6.31000

A013M000 h Ajudant muntador 0.250 /R x 21.69000 = 5.42250

Subtotal: 11.73250 11.73250

Materials

BD7JL180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1.020      x 19.06000 = 19.44120

Subtotal: 19.44120 19.44120

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.17599

COST DIRECTE 31.34969
DESPESES INDIRECTES 5.00 % 1.56748

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32.91717

GD7ZTZ06P-30 u Embrocament per a tub de diàmetre 40 cm, inclòs
excavació, encofrat, formigó HM-20 de nivellació
emmacat de pedra i reblert, totalment col·locat i
acabat

Rend.: 0.380 368.79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 H Cap de colla 0.250 /R x 24.74000 = 16.27632

A0121000 H Oficial 1a 1.000 /R x 23.52000 = 61.89474

A013U001 h Ajudant 1.000 /R x 19.47000 = 51.23684

A0140000 h Manobre 1.000 /R x 20.40000 = 53.68421

Subtotal: 183.09211 183.09211

Maquinària
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C1700006 h Vibrador intern de formigó 0.500 /R x 1.90000 = 2.50000

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

0.200 /R x 40.38000 = 21.25263

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0.150 /R x 48.72000 = 19.23158

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0.250 /R x 17.29000 = 11.37500

C110U010 h Retroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

0.100 /R x 48.03000 = 12.63947

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0.225 /R x 39.56000 = 23.42368

Subtotal: 90.42236 90.42236

Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 8.000      x 0.41000 = 3.28000

B0DZA000 l Desencofrant 0.650      x 2.75000 = 1.78750

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 4.000      x 1.43000 = 5.72000

B0D8U001 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 4.000      x 1.82000 = 7.28000

B060U320 m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0.940      x 63.45000 = 59.64300

Subtotal: 77.71050 77.71050

COST DIRECTE 351.22497
DESPESES INDIRECTES 5.00 % 17.56125

COST EXECUCIÓ MATERIAL 368.78622

GDD1A094P-31 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de
formigó amb execució prefabricada amb escala
d'acer galvanitzat, col·locades amb morter ciment 1:6

Rend.: 1.000 159.62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0.450 /R x 20.40000 = 9.18000

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0.450 /R x 24.42000 = 10.98900

Subtotal: 20.16900 20.16900

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0.320 /R x 48.41000 = 15.49120

Subtotal: 15.49120 15.49120

Materials

BDD1A3A0 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100
cm i 9 cm de gruix de paret, prefabricada amb escala
d'acer galvanitzat

1.050      x 110.02000 = 115.52100

D0701641 m3 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

0.0065      x 82.87550 = 0.53869

Subtotal: 116.05969 116.05969
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DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.30254

COST DIRECTE 152.02243
DESPESES INDIRECTES 5.00 % 7.60112

COST EXECUCIÓ MATERIAL 159.62355

GDD1U020P-32 u Cubeta base per a pou de registre formada per una
peça prefabricada de formigó, de diàmetre interior
100 cm i d'alçària 100 cm, amb junt encadellat, sobre
el qual es col·locaran anells de pou prefabricats,
col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/20/I de
15 cm de gruix, inclós col·locació de graons

Rend.: 1.000 144.86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0.400 /R x 24.42000 = 9.76800

A0140000 h Manobre 0.400 /R x 20.40000 = 8.16000

Subtotal: 17.92800 17.92800

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0.120 /R x 48.41000 = 5.80920

Subtotal: 5.80920 5.80920

Materials

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

0.095      x 64.61000 = 6.13795

BDDZ51A0 u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de
300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm

3.000      x 5.10000 = 15.30000

BDD1U020 u Cubeta formigó prefabricat de 100 cm de diàmetre i
de 100 cm d'alçària pera a base pou circular, amb
junt encadellat

1.000      x 92.00000 = 92.00000

D070A4D1 m3 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

0.003      x 172.42905 = 0.51729

Subtotal: 113.95524 113.95524

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.26892

COST DIRECTE 137.96136
DESPESES INDIRECTES 5.00 % 6.89807

COST EXECUCIÓ MATERIAL 144.85943

GDD1U170P-33 u Brocal per a pou format per un con asimètric de
formigó prefabricat de dimensions 100X60X70 cm,
amb junt de goma, col·locat sobre anell de pou de
registre, inclús rebut de graons amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra

Rend.: 1.000 145.31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0.550 /R x 24.42000 = 13.43100

A0140000 h Manobre 0.550 /R x 20.40000 = 11.22000
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Subtotal: 24.65100 24.65100

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0.110 /R x 48.41000 = 5.32510

Subtotal: 5.32510 5.32510

Materials

BDD1U170 u Con de formigó prefabricat de 100X60X70 cm de
dimensions per a brocal de pou, amb junta de goma

1.000      x 97.50000 = 97.50000

BDDZ51A0 u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de
300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm

2.000      x 5.10000 = 10.20000

D070A4D1 m3 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

0.002      x 172.42905 = 0.34486

Subtotal: 108.04486 108.04486

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.36977

COST DIRECTE 138.39073
DESPESES INDIRECTES 5.00 % 6.91954

COST EXECUCIÓ MATERIAL 145.31026

GDDZADD4P-34 u Bastiment quadrat aparent 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

Rend.: 1.000 209.76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0.369 /R x 24.42000 = 9.01098

A0140000 h Manobre 0.410 /R x 20.40000 = 8.36400

Subtotal: 17.37498 17.37498

Materials

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0.0357      x 32.02000 = 1.14311

BDDZADD0 u Bastiment quadrat aparent 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

1.000      x 180.99000 = 180.99000

Subtotal: 182.13311 182.13311

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.26062

COST DIRECTE 199.76871
DESPESES INDIRECTES 5.00 % 9.98844

COST EXECUCIÓ MATERIAL 209.75715
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GR111000P-35 m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual
de braç amb capçal de fil o disc, sense recollir la
brossa

Rend.: 1.000 0.30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0.008 /R x 26.97000 = 0.21576

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0.001 /R x 30.39000 = 0.03039

Subtotal: 0.24615 0.24615

Maquinària

CR112500 h Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o
disc

0.008 /R x 4.38000 = 0.03504

Subtotal: 0.03504 0.03504

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.00369

COST DIRECTE 0.28488
DESPESES INDIRECTES 5.00 % 0.01424

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0.29913

GR11R150P-36 m2 Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega
sobre camió o contenidor

Rend.: 1.000 0.17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0.006 /R x 26.97000 = 0.16182

Subtotal: 0.16182 0.16182

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.00243

COST DIRECTE 0.16425
DESPESES INDIRECTES 5.00 % 0.00821

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0.17246

GR713A0JP-37 m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta
amb addició d'espècies arbustives i/o de flor segons
NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en
un pendent < 25 % i superfície de 2000 a 5000 m2

Rend.: 1.000 0.80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0.005 /R x 30.39000 = 0.15195

A013P000 h Ajudant jardiner 0.0029 /R x 26.97000 = 0.07821

Subtotal: 0.23016 0.23016

Maquinària

CR711500 h Sembradora de tracció mecànica 0.0029 /R x 20.47000 = 0.05936

Subtotal: 0.05936 0.05936

Materials

BR4U1J00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb
addició d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ

0.033      x 14.22000 = 0.46926
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07N

Subtotal: 0.46926 0.46926

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.00345

COST DIRECTE 0.76223
DESPESES INDIRECTES 5.00 % 0.03811

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0.80034

PAAA004P-38 u Partida alçada de cobrament íntegre per al
desplaçament de la maquinaria per l'execució del
paviment asfàltic per a tota la obra.

Rend.: 1.000 500.00 €

COST DIRECTE 476.19048
DESPESES INDIRECTES 5.00 % 23.80952

COST EXECUCIÓ MATERIAL 500.0000

_______________________________________________________________________________________________________________

SONDA0001P-39 u Subministrament i muntatge de sonda de nivell
SOFREL LT-US o similar amb les següents
prescripcions:

• Sensor de ultrasons integrat
• Estanqueidat IP68 reforçada
• Alimentació por pila o a través de font externa (pack
fotovoltaico, alimentació de xarxa, micro turbina,
batería)*
• Antena 2G / 3G d'alt rendiment integrat de l'arqueta
si la señal de radio es baixa.
• Prova automàtica de recepció per identificar el
millor operador 2G / 3G
• Acces a la tarjeta SIM y a la pila sobre el terreno
• 3 anys de garantía del fabricant

Tot l'equip incloent l’antena han d’estar
completament dins de l’envolvent IP68 i ha de
disposar d'un minim de 5 m de cable + suport per
muntatge sensor ultrasons. Resta tot inclòs per deixar
l'unitat totalment acabada i en funcionament.

Rend.: 1.000 2,085.16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 3.000 /R x 23.52000 = 70.56000

A0150000 h Manobre especialista 3.000 /R x 21.10000 = 63.30000

Subtotal: 133.86000 133.86000

Materials

MSONDA1 u Subministrament de sonda de nivell SOFREL LT-US
o similar amb les següents prescripcions:

• Sensor de ultrasons integrat
• Estanqueidat IP68 reforçada
• Alimentació por pila o a través de font externa (pack
fotovoltaico, alimentació de xarxa, micro turbina,
batería)*
• Antena 2G / 3G d'alt rendiment integrat de l'arqueta
si la señal de radio es baixa.
• Prova automàtica de recepció per identificar el
millor operador 2G / 3G
• Acces a la tarjeta SIM y a la pila sobre el terreno
• 3 anys de garantía del fabricant

1.000      x 1,850.00000 = 1,850.00000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 25

PARTIDES D'OBRA

Tot l'equip incloent l’antena han d’estar
completament dins de l’envolvent IP68 i ha de
disposar d'un minim de 5 m de cable + suport per
muntatge sensor ultrasons.

Subtotal: 1,850.00000 1,850.00000

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 2.00790

COST DIRECTE 1,985.86790
DESPESES INDIRECTES 5.00 % 99.29340

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,085.16130

XPA00SS2P-40 pa Partida de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut
a l'obra segons pressupost adjunt a l'annex 7 del
present projecte.

Rend.: 1.000 0.03 €

COST DIRECTE 0.02857
DESPESES INDIRECTES 5.00 % 0.00143

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0.0300

_______________________________________________________________________________________________________________

XPA0X39P-41 u Jornada de neteja hidrodinamica per neteja de
col·lector Galeria de mamposteria de dimensions
aproximades 0,9 X 1,1 m interior previ a la feines
d'inspecció.Tot inclòs, inclus bombament d'aigua i
retirada de residus a abocador i canon.

Rend.: 1.000 1,500.00 €

COST DIRECTE 1,428.57143
DESPESES INDIRECTES 5.00 % 71.42857

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,500.0000

_______________________________________________________________________________________________________________
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 26

PARTIDES ALÇADES

XPA000GR pa Partida alçada de cobrament integre per la gestió de
la totalitat de residus de l'obra excepte inerts. Inclou
càrrega, transport a abocador, deposició i canons
pertinents. Tot inclòs completament gestionat la
totalitat de residus.

Rend.: 1.000 0.02 €

COST DIRECTE 0.02000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0.0200

_______________________________________________________________________________________________________________

XPA0CAPT pa Partida alçada a justificar per els arranjaments de
l'obra civil de captació per ser adequats per a la
instal·lació dels equips de control de cabal indicats
per l'Àgencia Catalana de l'Aigua.

Rend.: 1.000 6,500.00 €

COST DIRECTE 6,500.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,500.0000

_______________________________________________________________________________________________________________

XPA0X36 u Jornada per per ausculutació de canonades de
clavegueram per detectar traçat en zones no visibles
per inexistencia de pous segons indicacions de la
Direcció d'Obra.

Rend.: 1.000 800.00 €

COST DIRECTE 800.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 800.0000

_______________________________________________________________________________________________________________

XPA020N02 pa Partida alçada a justificar per a imprevistos durant les
obres (P-0)

Rend.: 1.000 5,000.00 €

COST DIRECTE 5,000.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,000.0000

_______________________________________________________________________________________________________________
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PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost ACTUACIONS GALERIA MONAR SABADELL - PARC DE LA CLO

Capítol 01 EXECUCIÓ BY PASS

Capítol (1) 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

1 GR111000 m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb
capçal de fil o disc, sense recollir la brossa (P - 35)

0.30 450.000 135.00

2 GR11R150 m2 Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o
contenidor (P - 36)

0.17 450.000 76.50

3 G2192C06 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó
amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb
mitjans mecànics sobre camió o contenidor (P - 4)

5.03 3.000 15.09

4 G2194AE1 m2 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 (P - 5)

14.44 9.000 129.96

5 G2194XA1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix
i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 6)

13.52 9.000 121.68

6 G219GFC0 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a
demolir (P - 8)

6.53 12.000 78.36

7 G219GBA0 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)

3.27 12.000 39.24

8 G21R1160 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, deixant la soca a la
vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb
pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny
de 20 km) (P - 9)

83.68 1.000 83.68

9 G2225263 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i més de 4 m de fondària,
en terreny compacte, amb retroexcavadora bivalva batilon i càrrega
mecànica del material excavat (P - 12)

13.56 55.330 750.27

10 G2225241 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en
terreny compacte, amb pala excavadora i amb les terres deixades a la
vora (P - 11)

8.20 473.690 3,884.26

11 G2315C03 m2 Estrebada de rasa entre 4,5 i 6 m de fondària, amb mòduls metàl·lics
d'acer (P - 19)

14.56 160.000 2,329.60

12 G2242311 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 1,5 m d'amplària, amb
mitjans mecànics i compactació del 95 % PM (P - 16)

5.66 137.740 779.61

13 G228U201 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada,
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 18)

33.82 144.750 4,895.45

14 G228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM
(P - 17)

12.86 384.270 4,941.71

15 G2R45065 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de fins a 5 km (P - 20)

3.56 144.750 515.31

16 G2RA7LP0 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 - 21)

5.36 144.750 775.86

17 G21YD320 u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de passamurs
fins a 400 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 30 i 40
cm amb broca de diamant intercambiable (P - 10)

883.75 1.000 883.75

18 GD7ZTZ06 u Embrocament per a tub de diàmetre 40 cm, inclòs excavació, encofrat,
formigó HM-20 de nivellació emmacat de pedra i reblert, totalment
col·locat i acabat (P - 30)

368.79 1.000 368.79

TOTAL Capítol (1) 01.01.01 20,804.12

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 2

Obra 01 Pressupost ACTUACIONS GALERIA MONAR SABADELL - PARC DE LA CLO

Capítol 01 EXECUCIÓ BY PASS

Capítol (1) 02 OBRA CIVIL I COL·LECTORS

1 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora (P - 3)

0.35 143.000 50.05

2 GDD1U020 u Cubeta base per a pou de registre formada per una peça prefabricada
de formigó, de diàmetre interior 100 cm i d'alçària 100 cm, amb junt
encadellat, sobre el qual es col·locaran anells de pou prefabricats,
col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix,
inclós col·locació de graons (P - 32)

144.86 4.000 579.44

3 GDD1A094 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb
execució prefabricada amb escala d'acer galvanitzat, col·locades amb
morter ciment 1:6 (P - 31)

159.62 2.000 319.24

4 GDD1U170 u Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de
dimensions 100X60X70 cm, amb junt de goma, col·locat sobre anell
de pou de registre, inclús rebut de graons amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra (P - 33)

145.31 4.000 581.24

5 GDDZADD4 u Bastiment quadrat aparent 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 - 34)

209.76 4.000 839.04

6 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 -
2)

18.88 53.000 1,000.64

7 GD7JL186 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 400 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 (P - 29)

32.92 143.000 4,707.56

TOTAL Capítol (1) 01.01.02 8,077.21

Obra 01 Pressupost ACTUACIONS GALERIA MONAR SABADELL - PARC DE LA CLO

Capítol 01 EXECUCIÓ BY PASS

Capítol (1) 03 URBANITZACIÓ

1 G9J12E60 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5
IMP(ECI), amb dotació 1,2 kg/m2 (P - 27)

0.67 9.000 6.03

2 G9H11352 t 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 calcari, estesa i compactada (P - 25)

57.68 0.828 47.76

3 G9J13J30 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1), amb dotació 0,8 kg/m2 (P - 28)

0.46 9.000 4.14

4 G9H11752 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i
compactada (P - 26)

57.66 0.828 47.74

5 PAAA004 u Partida alçada de cobrament íntegre per al desplaçament de la
maquinaria per l'execució del paviment asfàltic per a tota la obra. (P -
38)

500.00 1.000 500.00

6 G965A6D9 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a
25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 23)

29.56 3.000 88.68

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 3

7 G97422EA m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color
blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb
beurada de ciment blanc (P - 24)

13.46 3.000 40.38

8 G921201L m3 Subbase de tot-u artificial, col·locada amb estenedora i piconatge del
material al 100 % del PM (P - 22)

25.56 7.200 184.03

9 G2241010 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics (P - 15) 1.87 450.000 841.50

10 GR713A0J m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició
d'espècies arbustives i/o de flor segons NTJ 07N, amb sembradora de
tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 2000 a 5000
m2 (P - 37)

0.80 450.000 360.00

TOTAL Capítol (1) 01.01.03 2,120.26

Obra 01 Pressupost ACTUACIONS GALERIA MONAR SABADELL - PARC DE LA CLO

Capítol 02 TREBALLS GALERIA EXISTENT

1 G2225721 m3 Excavació de pous més de 4 m de fondària, en terreny compacte, amb
mitjans mecànics, i càrrega sobre camió (P - 13)

21.51 352.000 7,571.52

2 XPA0X39 u Jornada de neteja hidrodinamica per neteja de col·lector Galeria de
mamposteria de dimensions aproximades 0,9 X 1,1 m interior previ a
la feines d'inspecció.Tot inclòs, inclus bombament d'aigua i retirada de
residus a abocador i canon.  (P - 41)

1,500.00 2.000 3,000.00

3 XPA0X36 u Jornada per per ausculutació de canonades de clavegueram per
detectar traçat en zones no visibles per inexistencia de pous segons
indicacions de la Direcció d'Obra.  (P - 0)

800.00 1.000 800.00

4 G21R1160 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, deixant la soca a la
vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb
pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny
de 20 km) (P - 9)

83.68 5.000 418.40

TOTAL Capítol 01.02 11,789.92

Obra 01 Pressupost ACTUACIONS GALERIA MONAR SABADELL - PARC DE LA CLO

Capítol 03 ARRANJAMENT CAPTACIÓ

1 G222U20N m3 Excavació manual en terreny no classificat i reblert amb el mateix
material excavat un cop col·locada canonada (exclosa de la partida),
amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora. (P - 14)

79.25 22.400 1,775.20

2 GD7JL186 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 400 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 (P - 29)

32.92 35.000 1,152.20

3 G2242311 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 1,5 m d'amplària, amb
mitjans mecànics i compactació del 95 % PM (P - 16)

5.66 28.000 158.48

4 XPA0CAPT pa Partida alçada a justificar per els arranjaments de l'obra civil de
captació per ser adequats per a la instal·lació dels equips de control
de cabal indicats per l'Àgencia Catalana de l'Aigua. (P - 0)

6,500.00 1.000 6,500.00

5 EPARSHAL000 u Subministrament i muntatge de cabalimetre prefabricat Parshall 6´´
Filtec o similar. Els equips tindran les següents caracteristiques:

-  Cabalimetre Parshall:

- Dimensions: 1525x724x397mm
- Rang de Cabal:  5.7 a 390 m3/h
- Ample de Garganta: 6´´ (156 mm)
- Tipus d'anclatge: Embegut a formigó d'anivellació.
- Espessor xapa: 3 mm

4,461.00 1.000 4,461.00

EUR
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- Mesurament: Regletes graduades i sensor ultrasons
- Material de construcció: Acer inoxidable Aisi - 304
- Suport medidor inclòs.

Tot inclòs, inclus accessoris. Completament muntat i provat.  (P - 1)

6 SONDA0001 u Subministrament i muntatge de sonda de nivell SOFREL LT-US o
similar amb les següents prescripcions:

• Sensor de ultrasons integrat
• Estanqueidat IP68 reforçada
• Alimentació por pila o a través de font externa (pack fotovoltaico,
alimentació de xarxa, micro turbina, batería)*
• Antena 2G / 3G d'alt rendiment integrat de l'arqueta si la señal de
radio es baixa.
• Prova automàtica de recepció per identificar el millor operador 2G /
3G
• Acces a la tarjeta SIM y a la pila sobre el terreno
• 3 anys de garantía del fabricant

Tot l'equip incloent l’antena han d’estar completament dins de
l’envolvent IP68 i ha de disposar d'un minim de 5 m de cable + suport
per muntatge sensor ultrasons. Resta tot inclòs per deixar l'unitat
totalment acabada i en funcionament. (P - 39)

2,085.16 1.000 2,085.16

TOTAL Capítol 01.03 16,132.04

Obra 01 Pressupost ACTUACIONS GALERIA MONAR SABADELL - PARC DE LA CLO

Capítol 04 VARIS

1 XPA000GR pa Partida alçada de cobrament integre per la gestió de la totalitat de
residus de l'obra excepte inerts. Inclou càrrega, transport a abocador,
deposició i canons pertinents. Tot inclòs completament gestionat la
totalitat de residus.  (P - 0)

0.02 58,923.550 1,178.47

2 XPA00SS2 pa Partida de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra segons
pressupost adjunt a l'annex 7 del present projecte. (P - 40)

0.03 58,923.550 1,767.71

3 XPA020N02 pa Partida alçada a justificar per a imprevistos durant les obres (P-0) (P -
0)

5,000.00 1.000 5,000.00

TOTAL Capítol 01.04 7,946.18

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Capítol (1) Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol (1) 01.01.01  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES 20,804.12

Capítol (1) 01.01.02  OBRA CIVIL I COL·LECTORS 8,077.21

Capítol (1) 01.01.03  URBANITZACIÓ 2,120.26

Capítol 01.01  EXECUCIÓ BY PASS 31,001.59

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
31,001.59

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

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  EXECUCIÓ BY PASS 31,001.59

Capítol 01.02  TREBALLS GALERIA EXISTENT 11,789.92

Capítol 01.03  ARRANJAMENT CAPTACIÓ 16,132.04

Capítol 01.04  VARIS 7,946.18

Obra 01 Pressupost ACTUACIONS GALERIA MONAR SABADELL - PAR 66,869.73

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
66,869.73

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

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost ACTUACIONS GALERIA MONAR SABADELL - PARC 66,869.73

66,869.73

euros



PRESSUPOST PER EXECUCIÓ D´UN BY PASS A LA GALERIA MONAR EN EL TRAM ENFONSAT

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 66,869.73

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 66,869.73.............................................................. 8,693.06

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 66,869.73................................................................. 4,012.18

Subtotal 79,574.97

21 % IVA SOBRE 79,574.97................................................................................................. 16,710.74

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 96,285.71

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( NORANTA-SIS MIL DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS )

AUTORS DEL PROJECTE

          E.C.C.P. RAMON FONT ARNEDO
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