
AJUNTAMENT DE GIRONA 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATS DELS BARRIS 2019 

Servei Responsable: Secció de Serveis Urbans  

(Regidoria Delegada de Sostenibilitat) 

Altres serveis que hi col·laboren: -

--------------------------------------------------------------- 

NOM PROJECTE: 

Millora del drenatge urbà del C/ Ignasi Iglesias 

NOM BARRI: Pujada a la Torrassa 

--------------------------------------------------------------- 



NOM BARRI: Pujada de la Torrassa

Quantitat assignada al barri: 48.667,23 €

PROPOSTA VEÏNAL: 

Recollir les aigües que baixen per la calçada, durant episodis de pluges, 

cap a la pista esportiva del barri. Construir un embornal al final del C/ 

Ignasi Iglésias. 

LOCALITZACIÓ DE LA PROPOSTA: 

C/ Ignasi Iglésias, talús nord sobre la pista esportiva i un tram de la 

Pujada de la Torrassa 



INFORME TÈCNIC: 

En data 10 de setembre de 2019, es va traslladar als serveis tècnics de 

serveis urbans de la Regidoria delegada de Sostenibilitat, la 

necessitat d’estudiar les possibilitats tècniques en relació a una 

proposta dels pressupostos participats de l’any 2019, relativa a la 

millora del drenatge urbà del C/ Ignasi Iglésias, per evitar que durant 

episodis de pluges, l’aigua d’escorrentia superficial arribi fins a la pista 

esportiva, ja que el vial té molt pendent. 

Els serveis tècnics municipals  de serveis urbans de la Regidoria 

delegada de Sostenibilitat han comprovat que la titularitat de la 

finca on es limita l’àmbit d’actuació proposat, pertany a 

l’Ajuntament de Girona d’acord amb la informació del programa de 

gestió tributària GTT, en base a la referència cadastral 

(6089703DG8468G0001XF). També s’ha comprovat que d’acord amb 

el planejament vigent (PGOU Girona), l’àmbit d’actuació queda dins 

de sòl urbà consolidat amb classificació C.1 (sistema places, parcs i 

jardins urbans). 

Vist el fort pendent del C/ Ignasi Iglesias (hi ha trams al 25%), des dels 

serveis tècnics municipals es proposa la construcció de dues reixes 

interceptores d’aigua d’escorrentia superficial repartides al llarg del 

C/ Ignasi Iglesias per drenar l’aigua que baixi per la calçada de 

formigó, abans no arribi a la pista esportiva. Aquestes dues reixes 

tindrien un calaix desarenador i abocarien a medi, cap uns pous 

d’infiltració de rocalla. També es proposa la construcció d’un altra 

reixa interceptora d’aigua d’escorrentia superficial a l’accés nord-



oest de la pista esportiva, ja que aquest és un punt baix on s’hi 

encara la línia de torrent de la vessant i l’esplanada de l’aparcament 

públic a celobert. Finalment també es proposa la construcció d’una 

cuneta de cap de talús, a la zona d’herbàcia que hi ha entre el 

costat nord de la pista i la calçada del C/ Igansi Iglésias, per així 

poder drenar el trasdós de l’escullera de pedra i evitar l’arribada 

d’aigua durant pics d’intensitat pluviomètrica.  

La proposta anteriorment descrita, s’ha valorat econòmicament 

d’acord amb les amidaments realitzats sobre el plànol de proposta 

adjunt i d’acord amb els preus que estableix el banc de preus 

BEDEC-2019 de l’Institut de Tecnologia de la Construcció de 

Catalunya (ITEC). 

La proposta es prevalora amb un pressupost total de 36.654,66 € (IVA 

del 21% inclòs). 

PRESSUPOST ACTUACIÓ: 

36.654,66 € (IVA del 21% inclòs). 





MILLORA DEL DRENATGE URBÀ DEL C/ IGNASI IGLESIAS (GIRONA)

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost SP1

Capítol 01 ENDERROCS

1 F219FFC0 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.
Criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amidada
segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada
expressament per la DF. (P - 7)

7,46 72,000 537,12

2 F2194AK5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió.
Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les
especificacions de la DT. (P - 5)

7,37 26,850 197,88

3 F21QQB01 u Retirada de baranes, pilones fosa, senyals de trànsit i altres elements
que siguin necessari desmuntar per a l'execució de l'obra. Inclou
l'enderroc de daus de formigó, i càrrega manual, acopi per posterior
recol·locació. (P - 8)

148,80 1,000 148,80

4 F2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les
especificacions de la DT. (P - 4)

4,33 2,000 8,66

5 F2194JK5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20
cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les
especificacions de la DT. (P - 6)

7,41 2,000 14,82

TOTAL Capítol 01.01 907,28

Obra 01 Pressupost SP1

Capítol 02 MOVIMENTS DE TERRES

1 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i
càrrega mecànica sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada
segons les especificacions de la DT.No inclou la tala d'arbres. (P - 9)

0,62 90,000 55,80

2 F222192A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 3 m de fondària, en roca de
resistència a la compressió alta , realitzada amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega mecànica sobre camió.

Criteri d'amidament: No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi
produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del
material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.Inclou la càrrega,
allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.També
estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació
entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i
la seva eliminació, si s'escau.Tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. (P - 10)

75,96 83,750 6.361,65

3 G2266221 m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, en tongades de 50
cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant
picó vibrant petit, i amb necessitat d'humectació.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT. (P - 34)

20,55 28,320 581,98

EUR



MILLORA DEL DRENATGE URBÀ DEL C/ IGNASI IGLESIAS (GIRONA)

PRESSUPOST Pàg.: 2

4 FRB32703 m2 Formació de rocalla amb pedra calcària de 100 a 400 kg, amb
retroexcavadora mitjana ,amb pedra procedent del reaprofitament de
l'obra.
Criteri d'amidament: m2 de superfície ocupada per la rocalla, sense
deducció de la superfície corresponent als forats que queden entre les
pedres (P - 33)

26,96 18,000 485,28

5 F2241010 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 11)

1,85 48,000 88,80

TOTAL Capítol 01.02 7.573,51

Obra 01 Pressupost SP1

Capítol 03 GESTIÓ DE RESIDUS

1 F2R35037 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.La unitat d'obra no
inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.Es
considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric
excavat, amb els criteris següents:- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25% (P - 12)

5,67 121,188 687,14

2 F2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra / roca inerts amb una densitat 1.6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.La unitat d'obra inclou
totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat
segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda
suspès segons la Llei 7/2011.La empresa receptora del residu ha de
facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el
certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008. (P - 15)

6,32 121,188 765,91

3 F2R54237 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 5 i fins a 10 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.La unitat d'obra no
inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.Es
considera un increment per esponjament d'un 35%. (P - 13)

6,74 8,114 54,69

4 F2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.La unitat d'obra inclou
totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat
segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda
suspès segons la Llei 7/2011.La empresa receptora del residu ha de
facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el

21,16 8,114 171,69

EUR



MILLORA DEL DRENATGE URBÀ DEL C/ IGNASI IGLESIAS (GIRONA)

PRESSUPOST Pàg.: 3

certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008. (P - 14)

TOTAL Capítol 01.03 1.679,43

Obra 01 Pressupost SP1

Capítol 04 SANEJAMENT

1 ED7FR413 m Subministrament i col·locació de tub de PVC-U de paret massissa per
a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de
formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix. Inclou ingert
clicks, colzes i accessoris pel muntatge del tub.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts
per connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a
col·locar. (P - 2)

48,28 6,000 289,68

2 ED7FR613 m Subministrament i col·locació tub de PVC-U de paret massissa per a
sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de
formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix. Inclou ingert
clicks, colzes i accessoris pel muntatge del tub.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts
per connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a
col·locar. (P - 3)

111,02 23,000 2.553,46

3 FD957670 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de
fins a diàmetre 30 cm, amb 20 cm de formigó HM-20/P/20/I.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts
per connectar.S'inclou dins d'aquest criteri el treball de preparació de
la superfície a cobrir. (P - 22)

18,87 29,000 547,23

4 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 - 29)

0,74 23,000 17,02

5 FDB2746B u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix
mínim i de planta 1.2x1.2 m per a tub fins a diàmetre 50 cm.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT.Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície
d'assentament. (P - 23)

52,90 1,000 52,90

6 FDB378A0 u Solera amb llambordins sobre llit de formigó HM-20/P/20/I de 25 cm de
gruix i de planta 1,4x1,4 m.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT.Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície
d'assentament. (P - 24)

200,01 1,000 200,01

7 FDD1AB35 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 29 cm de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat per fora amb morter mixt
1:2:10.
Criteri d'amidament: m de fondària amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 26)

449,35 1,000 449,35

8 FDD1A095 m Subministrament i col·locació de paret per a pou circular de D=100 cm
de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb
morter mixt 1:2:10. Inclou con de reducció a boca d'accés.
Criteri d'amidament: m de fondària amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 25)

101,71 1,000 101,71

9 FDDZ6DD4 u Subministrament i col·locació de tapa i marc de fosa dúctil Model EJ
Geo D400 o eq, per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas
lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN
124, col·locat amb morter. La tapa anirà senyalitzada amb
´´sanejament residuals´´.

189,10 1,000 189,10

EUR



MILLORA DEL DRENATGE URBÀ DEL C/ IGNASI IGLESIAS (GIRONA)

PRESSUPOST Pàg.: 4

Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT. (P - 28)

10 FDDZ51A5 u Graó per a pou de registre de polipropilè, de 300x300x300 mm, amb
rodó de D=18 mm, col·locat amb morter mixt 1:2:10.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT. (P - 27)

19,54 6,000 117,24

11 FD5KJ25E m Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 14 cm de gruix de
maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10,
sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 20)

103,44 12,000 1.241,28

12 FD5ZAKFJ u Subministrament i col·locació de marc i reixa interceptora practicable,
model EJ Barcino D400 o eq. col·locada ancorada al formigó. Inclou
col·locació de barres d'acer corrugat al perímetre del marc per
adherir-lo millor al perímetre.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT. (P - 21)

450,78 12,000 5.409,36

13 FDK262Q7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 100x100x100
cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT. (P - 30)

274,01 2,000 548,02

14 GDKZHLD4 u Subministrament i col·locació de marc i reixa interceptora model Benito
Tango o eq. classe resistent D400, col·locada la reixa sobre el marc
amb cargols d'acer inoxidable i col·locat el marc sobre el suport amb
morter.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT. (P - 36)

237,33 2,000 474,66

15 GD571110 m Cuneta profunda triangular de 0,60 m d'amplària i 0,30 m de fondària,
amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a compressió. (P - 35)

15,19 24,000 364,56

TOTAL Capítol 01.04 12.555,58

Obra 01 Pressupost SP1

Capítol 05 REPOSICIONS

1 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT. (P - 16)

80,47 3,930 316,25

2 F9G17443 m3 Paviment de formigó sense additius HA-30/B/20/IIa+F de consistència
tova, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió,
estesa i vibratge mecànic i acabat ratllat manual. Inclou armat interior
amb mallàs.
Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat, mesurat d'acord
amb les seccions-tipus senyalades a la DT
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les
vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que
normalment conformen la unitat.
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat
superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni
els de dilatació.
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de
preparació de la superfície existent.Queda inclòs el muntatge i
desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari. (P - 19)

106,76 3,930 419,57

EUR



MILLORA DEL DRENATGE URBÀ DEL C/ IGNASI IGLESIAS (GIRONA)

PRESSUPOST Pàg.: 5

3 F9E1321G m2 Paviment de panot per a vorera igual que el preexistent, amb acabat
ratllat igual que el preexistent, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat
a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland.
Inclou pujar tapes de serveis existents perquè quedin a cota de rasant
d'acabat de la vorera.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les
especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent
a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <=
1,5 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen
l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús
de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
(P - 18)

36,36 2,000 72,72

4 F965A6D9 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de
calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, 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.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 17)

25,78 2,000 51,56

5 FQ4215311 u Recol·locació de baranes, pilones de fosa, senyals de trànsit i altres
elements  daus de formigó inclosos. (P - 31)

226,39 1,000 226,39

6 FR7212K0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix
manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb
una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de
palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral
d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de
base acrílica, en una superfície < 500 m2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 32)

1,32 48,000 63,36

TOTAL Capítol 01.05 1.149,85

Obra 01 Pressupost SP1

Capítol 06 CONTROL DE QUALITAT I SEGURETAT LABORAL

1 SEGUR u Despeses relatives deviades de la seguretat i salut laboral a l'obra.
Inclou:
- Redacció pla de seguretat.
- Obertura del centre de treball.
- Documents a l'obra que marqui l'autoritat laboral i/o legislació vigent.
- Subministrament, col·locació i implantació dels sistemes i equips de
protecció individual, sistemes de protecció col·lectiva, senyalització i
equipaments.
- Senyalització provisional i desviaments.
- Protecció entrades guals de vehicles i portals
- Neteja constant.

(P - 37)

650,00 1,000 650,00

2 CDQ u Despeses derivades de la realització del control de qualitat a la
construcció, dels materials i components que formen part de l'obra
segons les indicacions de la direcció facultativa.
Inclou:
- Inspecció TV de la xarxa de clavegueram executada.
- Plànol ´´as built´´ amb cotes de tapa i fons de pous, així com
pendents, diàmetres i materials dels tubs.
- Assajos de compactació, provetes i/o densitats in situ que indiqui la
D.F.

(P - 1)

940,75 1,000 940,75

EUR
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TOTAL Capítol 01.06 1.590,75

EUR



MILLORA DEL DRENATGE URBÀ DEL C/ IGNASI IGLESIAS (GIRONA)

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import

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

Capítol 01.01  ENDERROCS 907,28

Capítol 01.02  MOVIMENTS DE TERRES 7.573,51

Capítol 01.03  GESTIÓ DE RESIDUS 1.679,43

Capítol 01.04  SANEJAMENT 12.555,58

Capítol 01.05  REPOSICIONS 1.149,85

Capítol 01.06  CONTROL DE QUALITAT I SEGURETAT LABORAL 1.590,75

Obra 01 Pressupost SP1 25.456,40

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
25.456,40

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

NIVELL 1: Obra Import

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

Obra 01 Pressupost SP1 25.456,40

25.456,40

euros



MILLORA DEL DRENATGE URBÀ DEL C/ IGNASI IGLESIAS (GIRONA)

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 25.456,40

13 % Despeses generals d´empresa SOBRE 25.456,40.................................................... 3.309,33

6 % Benefici Industrial SOBRE 25.456,40.......................................................................... 1.527,38

Subtotal 30.293,11

21 % IVA SOBRE 30.293,11............................................................................................... 6.361,55

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 36.654,66

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( TRENTA-SIS MIL SIS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS )



MILLORA DEL DRENATGE URBÀ DEL C/ IGNASI IGLESIAS (GIRONA)

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST SP1
Capítol 01  ENDERROCS

1 F219FFC0 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.
Criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte,
comprovada i acceptada expressament per la DF.

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

1 reixes interceptores C/ Ignasi Iglesias 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#
2 reixa interceptora entrada pista 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#
3 rases zona entrada pista 4,000 3,000 12,000 C#*D#*E#*F#
4 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
5 2,000 5,500 11,000 C#*D#*E#*F#
6 2,000 7,500 15,000 C#*D#*E#*F#
7 pou 4,000 1,500 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000

2 F2194AK5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.

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

1 reixes interceptores C/ Ignasi Iglesias 2,000 4,000 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 reixa interceptora entrada pista 1,000 4,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 rases zona entrada pista 2,000 3,000 0,600 3,600 C#*D#*E#*F#
4 1,000 2,000 0,600 1,200 C#*D#*E#*F#
5 1,000 5,500 0,600 3,300 C#*D#*E#*F#
6 1,000 7,500 0,600 4,500 C#*D#*E#*F#
7 pou 1,000 1,500 1,500 2,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,850

3 F21QQB01 u Retirada de baranes, pilones fosa, senyals de trànsit i altres elements que siguin necessari desmuntar per a
l'execució de l'obra. Inclou l'enderroc de daus de formigó, i càrrega manual, acopi per posterior recol·locació.

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

1 previsió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 F2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

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

1 zona construcció pou, pjda. torrassa 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 F2194JK5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.

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

1 zona construcció pou, pjda. torrassa 1,000 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

EUR



MILLORA DEL DRENATGE URBÀ DEL C/ IGNASI IGLESIAS (GIRONA)

AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST SP1
Capítol 02  MOVIMENTS DE TERRES

1 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.No
inclou la tala d'arbres.

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

1 previsió zona pous infiltració C/ Igansi
Iglesias

2,000 3,000 3,000 18,000 C#*D#*E#*F#

2 accessos zona pous infiltració 2,000 4,000 3,000 24,000 C#*D#*E#*F#
3 cuneta paral·lela a pista 1,000 24,000 2,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

2 F222192A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 3 m de fondària, en roca de resistència a la compressió alta , realitzada amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió.

Criteri d'amidament: No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de
talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les
obres.També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones
on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.Tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions,
entibacions i voladures.

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

1 Cates localització serveis 3,000 1,000 1,000 1,600 4,800 C#*D#*E#*F#
2 reixes interceptores C/ Ignasi Iglesias 2,000 4,000 1,000 1,200 9,600 C#*D#*E#*F#
3 reixa interceptora entrada pista 1,000 4,000 1,000 1,200 4,800 C#*D#*E#*F#
4 rases sortida reixes interceptores a

medi
2,000 4,000 1,000 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#

5 excavació pous infiltració 2,000 3,000 3,000 1,000 18,000 C#*D#*E#*F#
6 rases zona entrada pista 2,000 3,000 0,600 1,000 3,600 C#*D#*E#*F#
7 1,000 2,000 0,600 1,600 1,920 C#*D#*E#*F#
8 1,000 5,500 0,600 1,800 5,940 C#*D#*E#*F#
9 1,000 7,500 0,600 2,000 9,000 C#*D#*E#*F#

10 pou Pujada de la Torrassa 1,000 1,500 1,500 2,200 4,950 C#*D#*E#*F#
11 pou decantador C/Ignasi Iglesias

(paral·le pista)
1,000 1,500 1,500 2,000 4,500 C#*D#*E#*F#

12 cuneta paral·lela a pista 1,000 24,000 0,600 0,600 8,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 83,750

3 G2266221 m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant picó vibrant petit, i amb necessitat d'humectació.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

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

1 reixes interceptores C/ Ignasi Iglesias 4,000 4,000 0,250 1,200 4,800 C#*D#*E#*F#
2 reixa interceptora entrada pista 2,000 4,000 0,250 1,200 2,400 C#*D#*E#*F#
3 rases sortida reixes interceptores a

medi
2,000 4,000 1,000 0,600 4,800 C#*D#*E#*F#

4 rases zona entrada pista 2,000 3,000 0,600 0,600 2,160 C#*D#*E#*F#
5 1,000 2,000 0,600 0,700 0,840 C#*D#*E#*F#

EUR



MILLORA DEL DRENATGE URBÀ DEL C/ IGNASI IGLESIAS (GIRONA)

AMIDAMENTS Pàg.: 3

6 1,000 5,500 0,600 0,900 2,970 C#*D#*E#*F#
7 1,000 7,500 0,600 1,100 4,950 C#*D#*E#*F#
8 pou 1,000 1,500 1,500 1,300 2,925 C#*D#*E#*F#
9 pou decantador C/Ignasi Iglesias

(paral·le pista)
1,000 1,500 1,500 1,100 2,475 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,320

4 FRB32703 m2 Formació de rocalla amb pedra calcària de 100 a 400 kg, amb retroexcavadora mitjana ,amb pedra procedent
del reaprofitament de l'obra.
Criteri d'amidament: m2 de superfície ocupada per la rocalla, sense deducció de la superfície corresponent als
forats que queden entre les pedres

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

1 zona pous infiltració 2,000 3,000 3,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

5 F2241010 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

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

1 talús zona cuneta, un cop executada
cuneta

1,000 24,000 2,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

Obra 01 PRESSUPOST SP1
Capítol 03  GESTIÓ DE RESIDUS

1 F2R35037 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb
els criteris següents:- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

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

1 Esbrossada 1,000 90,000 0,200 18,000 C#*D#*E#*F#
2 Excavació 1,000 78,950 78,950 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal "A origen" O 96,950 SUMORIGEN(

G1:G2)
4 +25% esponj. 0,250 96,950 24,238 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 121,188

2 F2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra / roca inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008,
el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.La empresa receptora del residu ha de facilitar al
constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article
5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

EUR



MILLORA DEL DRENATGE URBÀ DEL C/ IGNASI IGLESIAS (GIRONA)

AMIDAMENTS Pàg.: 4

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

1 Igual que partida anterior 1,000 121,188 121,188 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 121,188

3 F2R54237 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

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

1 formigó calçada 1,000 26,850 0,200 5,370 C#*D#*E#*F#
2 vorada 1,000 2,000 0,400 0,300 0,240 C#*D#*E#*F#
3 paviment panots 1,000 2,000 0,200 0,400 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 6,010 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)
5 35% esponj. 0,350 6,010 2,104 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,114

4 F2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008,
el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.La empresa receptora del residu ha de facilitar al
constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article
5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

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

1 Igual que partida anterior 1,000 8,114 8,114 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,114

Obra 01 PRESSUPOST SP1
Capítol 04  SANEJAMENT

1 ED7FR413 m Subministrament i col·locació de tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200
mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm
de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix. Inclou ingert clicks, colzes i accessoris pel muntatge del tub.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la
repercussió de les peces especials a col·locar.

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

1 tubs sortida reixa interceptora entrada
pista

2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#

2 (inclou sifons)

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 ED7FR613 m Subministrament i col·locació tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 315 mm
i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de
gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix. Inclou ingert clicks, colzes i accessoris pel muntatge del tub.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la
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MILLORA DEL DRENATGE URBÀ DEL C/ IGNASI IGLESIAS (GIRONA)

AMIDAMENTS Pàg.: 5

repercussió de les peces especials a col·locar.

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

1 sortides reixes interceptores a medi 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 sortida reixa interceptora zona entrada

pista
1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 1,000 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#
4 1,000 7,500 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

3 FD957670 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de fins a diàmetre 30 cm, amb 20 cm de
formigó HM-20/P/20/I.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.S'inclou dins d'aquest criteri el treball de preparació de la superfície a
cobrir.

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

1 tubs dn.200mm 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 tubs dn.315mm 1,000 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,000

4 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 tubs dn.315mm 1,000 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

5 FDB2746B u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1.2 m per a tub fins a
diàmetre 50 cm.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.Aquest criteri no inclou la preparació
de la superfície d'assentament.

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

1 solera pou Pjda. Torrassa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 FDB378A0 u Solera amb llambordins sobre llit de formigó HM-20/P/20/I de 25 cm de gruix i de planta 1,4x1,4 m.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.Aquest criteri no inclou la preparació
de la superfície d'assentament.

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

1 pou decantador del costat de la pista 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 FDD1AB35 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 29 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat
per fora amb morter mixt 1:2:10.
Criteri d'amidament: m de fondària amidada segons les especificacions de la DT.

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

1 Primer metre d'arrancada dels pous
2 Pou Pujada Torrassa 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 FDD1A095 m Subministrament i col·locació de paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució
prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:2:10. Inclou con de reducció a boca d'accés.
Criteri d'amidament: m de fondària amidada segons les especificacions de la DT.

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

1 Pou Pujada Torrassa 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 FDDZ6DD4 u Subministrament i col·locació de tapa i marc de fosa dúctil Model EJ Geo D400 o eq, per a pou de registre i tapa
abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb
morter. La tapa anirà senyalitzada amb ´´sanejament residuals´´.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

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

1 Pou Pjda. Torrassa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 FDDZ51A5 u Graó per a pou de registre de polipropilè, de 300x300x300 mm, amb rodó de D=18 mm, col·locat amb morter
mixt 1:2:10.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

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

1 Pous:
2 Pou Pjda. Torrassa 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

11 FD5KJ25E m Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins
amb morter mixt 1:2:10, sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

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

1 Interceptores C/ Igansi Iglesias 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 Interceptora entrada pista esportiva 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

12 FD5ZAKFJ u Subministrament i col·locació de marc i reixa interceptora practicable, model EJ Barcino D400 o eq. col·locada
ancorada al formigó. Inclou col·locació de barres d'acer corrugat al perímetre del marc per adherir-lo millor al
perímetre.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

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

1 Interceptores C/ Igansi Iglesias 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 Interceptora entrada pista esportiva 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

13 FDK262Q7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 100x100x100 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

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

EUR
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1 Pericó arqueta decantadora cuneta 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

14 GDKZHLD4 u Subministrament i col·locació de marc i reixa interceptora model Benito Tango o eq. classe resistent D400,
col·locada la reixa sobre el marc amb cargols d'acer inoxidable i col·locat el marc sobre el suport amb morter.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

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

1 tapa arqueta decantadora cuneta 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

15 GD571110 m Cuneta profunda triangular de 0,60 m d'amplària i 0,30 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de
formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió.

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

1 cuneta paral·lela a pista 1,000 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

Obra 01 PRESSUPOST SP1
Capítol 05  REPOSICIONS

1 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

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

1 rases sortida reixes interceptores a
medi

2,000 4,000 0,600 0,200 0,960 C#*D#*E#*F#

2 rases zona entrada pista 2,000 3,000 0,600 0,200 0,720 C#*D#*E#*F#
3 1,000 2,000 0,600 0,200 0,240 C#*D#*E#*F#
4 1,000 5,500 0,600 0,200 0,660 C#*D#*E#*F#
5 1,000 7,500 0,600 0,200 0,900 C#*D#*E#*F#
6 pou Pujada de la Torrassa 1,000 1,500 1,500 0,200 0,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,930

2 F9G17443 m3 Paviment de formigó sense additius HA-30/B/20/IIa+F de consistència tova, grandària màxima del granulat, 20
mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat ratllat manual. Inclou armat interior amb mallàs.
Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la
DT
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de materials
diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació.
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície existent.Queda
inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari.

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

1 rases sortida reixes interceptores a
medi

2,000 4,000 0,600 0,200 0,960 C#*D#*E#*F#

2 rases zona entrada pista 2,000 3,000 0,600 0,200 0,720 C#*D#*E#*F#
3 1,000 2,000 0,600 0,200 0,240 C#*D#*E#*F#
4 1,000 5,500 0,600 0,200 0,660 C#*D#*E#*F#

EUR
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5 1,000 7,500 0,600 0,200 0,900 C#*D#*E#*F#
6 pou Pujada de la Torrassa 1,000 1,500 1,500 0,200 0,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,930

3 F9E1321G m2 Paviment de panot per a vorera igual que el preexistent, amb acabat ratllat igual que el preexistent, sobre suport
de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland. Inclou pujar
tapes de serveis existents perquè quedin a cota de rasant d'acabat de la vorera.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1,5 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les
vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

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

1 vorera Pjda. Torrassa 1,000 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 F965A6D9 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE
127340, 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.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

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

1 Zona pou pjda. Torrassa 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 FQ4215311 u Recol·locació de baranes, pilones de fosa, senyals de trànsit i altres elements  daus de formigó inclosos.

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

1 previsió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 FR7212K0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb
gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla
picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i
estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

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

1 zona talús cuneta 1,000 24,000 2,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

Obra 01 PRESSUPOST SP1
Capítol 06  CONTROL DE QUALITAT I SEGURETAT LABORAL

1 SEGUR u Despeses relatives deviades de la seguretat i salut laboral a l'obra. Inclou:
- Redacció pla de seguretat.
- Obertura del centre de treball.
- Documents a l'obra que marqui l'autoritat laboral i/o legislació vigent.
- Subministrament, col·locació i implantació dels sistemes i equips de protecció individual, sistemes de protecció
col·lectiva, senyalització i equipaments.
- Senyalització provisional i desviaments.
- Protecció entrades guals de vehicles i portals
- Neteja constant.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 seguretat i salut 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 CDQ u Despeses derivades de la realització del control de qualitat a la construcció, dels materials i components que
formen part de l'obra segons les indicacions de la direcció facultativa.
Inclou:
- Inspecció TV de la xarxa de clavegueram executada.
- Plànol ´´as built´´ amb cotes de tapa i fons de pous, així com pendents, diàmetres i materials dels tubs.
- Assajos de compactació, provetes i/o densitats in situ que indiqui la D.F.

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

1 Control de qualitat obra 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR


