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1.1.- PROPIETARI - PROMOTOR 
 
El promotor de les obres d’enderroc del Bloc 9 de l’illa 15 de la modificació puntual del 
POUM a l’àmbit del polígon 2 de Ca N’Anglada és l’Ajuntament de Terrassa. 
 
1.2.- AUTOR DEL PROJECTE 
 
El projecte l’han redactat els Tècnics Municipals dels Serveis d’Urbanisme juntament amb 
els del Servei de Projectes i Obres de l’Àrea de Planificació Urbanística i Territori de 
l’Ajuntament de Terrassa.  
 
1.3.- ANTECEDENTS URBANÍSTICS 
 
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Terrassa, aprovat definitivament el 4 de juliol 
de 2003, va preveure la delimitació d’un sector del Pla de Millora Urbana a l’avinguda del 
Vallès (PM-CAN001), l‘objectiu del qual establia la transformació de la façana del barri de 
Ca n’Anglada a l’Avinguda del Vallès i dotar-la d’un nou front residencial.  
 
El 2 d’abril de 2007, es va aprovar definitivament la Modificació Puntual del POUM a 
l’Avinguda del Vallès de Ca n’Anglada que ampliava els objectius del POUM i establia 
també la creació de nous espais lliures i d’equipaments al nord del barri, molt densificat, 
amb una actuació d’esponjament mitjançant l’enderroc de sis blocs (nou edificis) i la 
reubicació del sostre al nou front de l’Avinguda del Vallès, així com el trasllat 
d’equipaments esportius a l’entorn del camp municipal de futbol, a l’altre cantó de 
l’Avinguda del Vallès. 
 
Aquesta Modificació puntual del POUM va delimitar dos polígons d’actuació: el Polígon 1  
de gestió privada i el Polígon 2 al nord del sector, de gestió publica.  
 
L’edifici d’habitatges del carrer de Sant Damià 255 Bis és un dels blocs afectats en la 
delimitació  del Polígon 2.   
 
Amb l’objecte de definir les accions necessàries per avançar el reallotjament d’una part 
dels residents dels blocs afectats per l’actuació d’esponjament de l’àmbit del Polígon 
d’actuació número 2 de la Modificació del POUM (anomenat sector de Ca n’Anglada) 
s’aprova definitivament, el 29 de novembre de 2012, pel Ple de l’Ajuntament un nou 
Conveni urbanístic entre l’Ajuntament de Terrassa i el Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.   
 
Aquest Conveni compromet a l’Ajuntament a la redacció i tramitació d’una nova 
modificació del POUM al  “sector de Ca n’Anglada” 
En aquesta Modificació s’estableix la introducció de canvis normatius relatius al sistema 
de gestió urbanística, per tal d’avançar en l’obtenció dels habitatges afectats als sis 
cossos edificats (nou blocs) situats en terrenys qualificats de sistemes, mantenint el 
sistema reparcel·latori per cooperació, però preveient l’actuació aïllada expropiatòria dels 
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blocs afectats i així avançar cap a l’objectiu de creació de nous espais lliures i 
equipaments per al barri. 
La Modificació Puntual del POUM a l’àmbit del polígon 2 de Ca n’Anglada, d’iniciativa 
municipal i redactada pels tècnics del Servei de Planejament i Gestió dels Serveis 
d’Urbanisme de l’Ajuntament de Terrassa, es va aprovar definitivament pel Conseller de 
Territori i Sostenibilitat el 26 de març de 2013. 
 
El 30 de maig de 2013 s’aprova definitivament el Projecte d’expropiació per taxació 
conjunta del bloc 9 del carrer de Sant Damià 255 Bis a l’Illa 15 del polígon 2 de la 
Modificació Puntual del POUM de Terrassa al barri de Ca n’Anglada, elaborat pels serveis 
tècnics de l’ Institut Català del Sòl, per fer efectiu el dret de reallotjament d’acord amb les 
disposicions establertes al Decret 80/2009, de 19 de maig.  
 

 
 
L’àmbit d’actuació del projecte d’expropiació comprèn el sòl de superfície de 1.082,55 m2, 
amb una qualificació urbanística de Complement de Vialitat, clau P.10, així com la 
superfície que ocupa el bloc 9 de 298,49 m2 amb una qualificació urbanística de Verds en 
ordenació oberta, clau P.4. 
 
Aquest àmbit forma part d’una finca registral única més gran, que només es troba 
parcialment afectada d’expropiació per la MPOUM Ca n’Anglada. En concret, està 
formada pel sòl ocupat per l’edifici corresponent al bloc 9, afectat totalment d’expropiació, 
així com també pels blocs del carrer St. Damià 253 i 255, aquests exclosos de l’àmbit 
d’expropiació, així com per la part de sòl ocupat pels espais lliures associats o relacionats 
directament amb la xarxa viària, pendents de segregació i cessió des de la construcció 
dels blocs. 
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1.4.- ANTECEDENTS EDIFICATÒRIS 
 
L’edifici d’habitatges del carrer de Sant Damià 255 Bis està localitzat a l’interior de la illa 
delimitada pel passeig Vint-i-Dos de Juliol al nord, el carrer de Jacint Elias al sud, el 
carrer de Sant Damià a l’est i el carrer de Sant Cosme a l’oest, està situat al barri de Ca 
n’Anglada, al nord-est de la ciutat de Terrassa al districte II, (Illa15 de la Modificació 
Puntual del  POUM a l’àmbit del polígon 2 de Ca n’Anglada).  
 
La construcció data de l’any 1968 i estava emparada en la llicència municipal amb 
número d’expedient OMOB 1264/64. 
 
L’estat de l’edificació ha esdevingut cada vegada més precària i especialment complexa 
per les condicions econòmiques de la població que culminen sovint en desnonaments 
impulsats per entitats financeres i ha vist accentuada en l’últim temps la seva degradació 
estructural així com el seu estat de conservació. 
 
En el moment de redactar el projecte, aproximadament, el 50% dels habitatges estan 
tapiats per a evitar l’accés de tercers. Els habitatges de planta baixa, primera i cinquena 
per ser de més fàcil accés des de l’exterior, tenen totes les obertures tapiades, als de les 
plantes 2a, 3a i 4a s’han tapiat la porta d’accés a l’habitatge, la finestra del bany i la de la 
galeria.  
Prèviament al tancament dels habitatges s’han donat de baixa els serveis (aigua, gas, 
electricitat, telefonia, ...) i les companyies han retirat els comptadors. Així mateix, els 
propietaris o llogaters dels habitatges han lliurat els habitatges de matèria orgànica i de 
matèries líquides i inflamables.  
A mesura que l’Ajuntament vagi adquirint els habitatges es procedirà al seu tapiat fins a 
l’execució de l’enderroc de l’edifici. 
 
1.5.- OBJECTE DEL PROJECTE 
 
L’objecte del projecte és descriure els treballs d’enderroc de l’edifici d’habitatges del 
carrer de Sant Damià, 255 Bis, així com dels elements de la urbanització perimetrals 
afectats per l’actuació, també contempla el projecte la urbanització provisional de l’àmbit 
afectat fins a projectar la urbanització definitiva en quant estiguin enderrocats els bloc 7 
(Sant Cosme, 198 Bis) i 8 (Sant Damià 257 Bis) de l’illa 15, per tal d’aconseguir 
l’esponjament previst al planejament urbanístic aprovat.  
 
Es representa de manera gràfica la composició de l’edifici i es valora econòmicament el 
cost de les obres d’enderroc i de la urbanització provisional de l’espai resultant del 
mateix. 
 
1.6.- EDIFICACIONS I INSTAL.LACIONS A ENDERROCAR O RETIRAR 
 
 Anul·lació dels subministres d’aigua, gas, telefònica i ONO 
 Trasllat i nova ubicació dels elements d’enllumenat públic  
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 Anul·lació del subministrament elèctric i modificació de la línia de baixa tensió per 
dotar de servei a l’edifici del carrer Sant Damià 257 Bis 

 Enderroc de tot l’edifici  
 Enderroc de les voreres perimetrals de l’edificació 
 Urbanització provisional de tota l’àrea afectada i repàs de les zones adjacents (zones 

asfaltades i escossells dels arbres) 
 
1.6.1.- Anul·lació dels subministres d’aigua, gas, telefònica i ONO 
 
Abans de començar l’enderroc de l’edificació es retiraran tots els serveis: 
Aigua: la clau de pas de la companyia es troba situada a la vorera de la façana d’aces 
realitza des dels 24 dipòsits de fibrociment que es troben ubicats a la planta sotacoberta. 
Les canonades arriben als habitatges pels 4 petits patis de ventilació  
 
 
 
 

 
 
 

 
ENTRADA AIGUA. FAÇANA NORD 



 

 

 
Àrea de Planificació Urbanística i Territori

Serveis d’Urbanisme, Planificació Territorial
 i Grans Infraestructures

 
 
 
 

5 
 

MEMÒRIA 
PROJECTE D’ENDERROC DEL BLOC 9 - ILLA 15- SANT DAMIÀ 255BIS  

DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM A L’ÀMBIT DEL POLÍGON 2 DE CA N’ANGLADA  
 
 

 

     
 

ENTRADA  DE GAS FAÇANA SUD - DISTRIBUCIÓ DEL GAS A LA FAÇANA NORD ACCÉS PER LES GALERIES 
 

 
El gas entra a l’edifici per la façana sud (cantonada dreta) i discorre per aquesta façana a 
banda i banda de les galeries donant subministrament als habitatges de les portes 2es i 
3as (la gran majoria del quals han estat retirats ja per la companyia), desprès discorre fins 
la coberta i baixa per la façana nord donant accés a través de les galeries a les portes 
1es i 4as.  
Els comptadors de gas es troben dins les galeries. 
 
Els serveis de telefonia i ONO arriben a l’edifici per la cantonada nord-oest, amb cablejat 
aeri, des l’edifici del carrer Sant Cosme, 196 i discorre a l’alçada del sostre de la planta 
baixa per totes les façanes. 
 
1.6.2.- Trasllat i nova ubicació dels elements d’enllumenat públic  
 
L’enllumenat públic també arriba a l’edifici per la mateixa cantonada que els serveis de 
telefònica i ONO i discorre a nivell del sostre de la planta  baixa. El sistema d’enllumenat 
es realitza a través de 4 llumeneres collades a façanes (dues a la façana nord, una a la 
façana est i una altre a la façana sud). 
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SERVEIS  D’ENLLUMENAT PÚBLIC, TELEFONIA I ONO. ACCÉS PER LA CANTONADA FAÇANES NORD/OEST 
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FAÇANA NORD.  DISTRIBUCIÓ  DELS SERVEIS D’ENLLUMENAT PÚBLIC,TELEFONIA I ONO 
 
 

 
1.6.3.- Anul·lació del subministrament elèctric i modificació de la línia de baixa 

tensió per dotar de servei a l’edifici del carrer Sant Damià 257 Bis 
 
El subministrament elèctric arriba a l’edifici soterrat al vestíbul de la finca on es troba la 
CGP i desprès per la caixa d’escala es distribueix a cada un dels habitatges. Els 
comptadors es situen al rebedor de cada un dels habitatges. La major part dels 
comptador ja han estat retirats per la companyia al realitzar-se els tapiats. 
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S’adjunten al projecte els plànols des serveis existents i les afectacions a l’enllumenat 
públic i al subministrament elèctric. Els serveis d’aigua, gas i telecomunicacions quedaran 
anul·lats per les companyies en el punt d’accés del subministrament sense afectar a la 
xarxa adjacent.   
 
1.6.4.- Enderroc de tot l’edifici  
 
És realitzarà l’enderroc de tot l’edificació. 
L’edifici té una superfície en planta de 298,49m2, una superfície total d’uns 1.790,94m2 i 
un volum total de 5.969,80m3. 
La superfície de l’àmbit d’actuació (incloses voreres i passos adjacents) és de 418,18m2 i 
presenta un petit desnivell descendent cap al sud i l’est d’uns 0,50 m. 
 
Té planta rectangular de dimensions aproximades de 24m x 12m. Composat de planta 
baixa, cinc plantes pis i una planta sotacoberta on encara es troben instal·lats i en 
funcionament els dipòsits d’aigua. 
Està format per 24 habitatges distribuïts a l’entorn d’un nucli d’escales amb 4 habitatges 
per planta, amb ús únicament residencial. L’edifici no disposa d’ascensor. 
 
Els habitatges estan formats de sala-menjador, cuina, 3 dormitoris, galeria i bany. Els de 
banda i banda de l’escala comunitària tenen una superfície útil aproximada de 55 m2 i els 
de davant de l’escala 61m2. Tots ells disposen de ventilació a dos façanes a 90º on 
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ventilen totes les dependències, exceptuant el bany que ventila a un petit pati interior i un 
dels dormitoris que ventila a façana a través de la galeria.  
Cada habitatge davant de la sala-menjador  disposa d’un balcó de mides aproximades de 
0,80m x 2,00m, l’estat dels quals és deficient i actualment molts estan precintats. Tenen 
esquerdes i despreniment de l’arrebossat a més de carbonatació de l’armat de les 
biguetes i falta de material en alguns dels balcons.  
 
 

 
 

Façana sud 
 

 
L’estructura és de parets de càrrega de totxo i forjat unidireccional de biguetes de formigó 
i encadellat ceràmic. La façana està arrebossada i pintada i la coberta és a quatre aigües 
amb acabat de teula ceràmica. 
L’escala comunitària es situa al centre de l’edifici i ventila al carrer. 
La planta sotacoberta es un espai comunitari on es disposen el dipòsits d’aigua de 
fibrociment. L’accés a aquesta planta es fa mitjançant una petita obertura al sostre de la 
planta cinquena i accés amb una escala de gat. 
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Façana nord 
 

 
 

Superfície de l’àmbit: 418,18m2 
 

Edificació, instal·lació i urbanització Unitats 

Superfície en planta de l’edifici 298,49m2

Superfície de voreres i passos  119,69m2

Superfície total en planta de l’actuació (edifici i passos) 418,18m2

Superfície total de l’actuació 1.790,94m2

Volum total de l’actuació 5.969,80m3

Alçada de l’edificació en el punt més alt de la coberta 20,00m
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Façana oest 
 
 
 
Els tancaments perimetrals són de 30 cms de gruix forjat recolzat sobre parets 
estructurals i format per biguetes de formigó i revoltó ceràmic, coberta de teula ceràmica 
recolzada en una banda sobre envanets de sostre mort i en l’altre sobre biga de formigó, 
La fonamentació és de sabates corregudes de formigó. 
 
Cada habitatge consta de 8 portes de fusta i 8 fusteries exteriors de fusta o d’alumini, en 
la major part dels habitatges que tenien fusteria d’alumini ja s’han extret. 
Les cuines es troben lliures, en la major part dels electrodomèstics, resten alguns forns i 
campanes extractores, si disposen dels mobles de cuina.  
Els banys disposen de lavabo, banyera o dutxa i wàter. 
Pràcticament totes les estàncies es troben lliures de mobles. 
 
1.6.5.- Enderroc de les voreres perimetrals de l’edificació 
 
Es procedirà a l’enderroc de les voreres de panot i de formigó imprès d’un metre 
aproximadament d’amplada de tot el perímetre de l’edifici, inclòs el pas sota les gelosies.  
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1.6.6.- Urbanització provisional de tota l’àrea afectada i repàs de les zones 
adjacents (zones asfaltades i escossells dels arbres) 

 
Un cop realitzat tot l’enderroc es realitzarà la urbanització de l’àmbit. Es preveu una 
urbanització provisional fins que estiguin enderrocats els blocs 7 i 8 de l’illa  i es realitzi el 
projecte de tota la zona. 
 
Aquest projecte preveu uns elements bàsics de paviments, enllumenat, evacuació 
d’aigües de pluja, arbrat... 
 

 
 

Placeta davant façana nord (accés) 
 

El paviment serà asfàltic com la resta de paviments interiors de l’illa i es restituirà i 
ampliarà la vorera de l’edifici de Sant Damià 257. Es deixarà una zona amb sauló per a 
proveir-la amb jocs infantils per a nens de 3 a 6 anys. En aquesta zona es plantaran dos 
arbres de l’espècie Morus Alba Fruitless i dos més en la zona asfaltada alineats amb els 
arbres de la plaça. 
  
S’instal·larà una columna de llum amb tres llumeneres i es traslladarà un punt de llum de 
la façana est de l’edifici a la façana confrontant (edifici carrer Sant Damià 255). 
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Es preveuen 2 embornals nous, a la part sud/est, per recollir les aigües de pluja que es 
connectarà a la xarxa de sanejament existent que discorre paral·lela a la façana est entre 
l’edifici d’habitatges del carrer de Sant Damià 253 i 255.   
 
Es reposaran les zones afectades per l’actuació així com els escossells del plataners 
trencats més propers a l’àmbit.  
 
 
1.7.- SOLUCIÓ ADOPTADA  
 
L’edifici està parcialment connectat amb l’edificació del carrer de Sant Damià, 255 
mitjançant dos panys de gelosia ceràmica calada i travessers de formigó en cada una de 
les plantes, des de la primera fins a la cinquena. Per tant, part de l’enderroc haurà 
d’efectuar-se amb mitjans manuals. 
 

 
 

Façana nord gelosia de connexió a l’edifici de Sant Damià 255 
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Façana sud gelosia de connexió a l’edifici de Sant Damià 255 
 
 
A continuació es descriu quin és el procés i l’ordre constructiu que cal seguir per tal de 
dur a terme l’enderroc de l’edificació: 
 
Es contactarà amb les diferents companyies de serveis existents a la zona (Endesa, 
Telefònica, Mina d’Aigües de Terrassa, Gas Natural i altres) per tal d’anul·lar tots els 
subministres al bloc. 
 
S’instal·larà una bastida adossada a la façana oest de l’edifici d’habitatges del carrer de 
Sant Damià, 255 i es protegirà amb un tendal a fi d’evitar danys col·laterals, pols...  i 
qualsevol molèstia als habitatges més propers a l’àmbit. 
  
L’empresa constructora delimitarà i tancarà la part de l’espai necessari per a portar a 
terme les obres d’enderroc amb seguretat tant de treballadors com de tercers i evitarà  
l’accés de vianants al recinte. 
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Es procedirà a treure de la planta sotacoberta els 24 dipòsits de fibrociment i també els 
baixants d’aquest material dels patis de ventilació, els quals requereixen de tractament 
especial de residus. 
 
L’enderroc es durà a terme element per element des de la coberta de l’edifici d’habitatges 
i en ordre invers al de la construcció.   
 
Tots els materials que siguin susceptibles de ser reutilitzats o de reciclar-se es portaran al 
gestor de residus autoritzat per que puguin ser valorats. 
 
Es descarregaran tots els elements estructurals abans d’enderrocar-los i es mantindran 
els arriostraments necessaris. 
 
El desmuntatge de l’estructura un cop a terra es trossejaran per una millor càrrega en 
camions i pel seu trasllat a l’abocador autoritzat. 
 
Els envans s’enderrocaran abans que el forjat superior (sostre), en el cas que el forjat 
cedeixi no es trauran fins que el forjat estigui apuntalat. 
Els envans ceràmics s’enderrocaran de dalt a baix.  
 

 
 

Zona lateral façana oest 
 
Els forjats s’enderrocaran una vegada s’hagin suprimit tots els elements existents damunt 
seu. 
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Les carregues que suportin els puntals dels forjats es transmetran directament al terreny. 
No es deixaran cap element sortint volat sense apuntalar. 
S’enderrocarà primer l’entrebigat sense debilitar les biquetes i s’anul·laran els 
recolzaments de les biguetes. 
 
Les parets de tancament no resistents s’enderrocaran una vegada s’hagi realitzat  
l’enderroc del forjat superior o coberta. 
Al final de la jornada no es deixaran parets cegues de més de 7 vegades el seu gruix, 
sense arriostar. 
 
Es realitzarà l’enderroc de tot el mobiliari fix, instal·lacions (aigua, electricitat i gas de les 
zones que s’enderroquen), i la seva lluminària.  
 
L’enderroc es realitzarà preferentment amb pala excavadora giratòria sobre cadenes de 
12t a 20t, per a treballs amb cisalla a mes de 20 metres 
 
L’accés de camions a l’obra es realitzarà pel carrer de Jacint Elias i l’accés del personal 
de l’obra pel carrer de Sant Damià. 
 
 

 
 

Accés pel carrer Sant Damià 
 

 



 

 

 
Àrea de Planificació Urbanística i Territori

Serveis d’Urbanisme, Planificació Territorial
 i Grans Infraestructures

 
 
 
 

17 
 

MEMÒRIA 
PROJECTE D’ENDERROC DEL BLOC 9 - ILLA 15- SANT DAMIÀ 255BIS  

DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM A L’ÀMBIT DEL POLÍGON 2 DE CA N’ANGLADA  
 
 

 

                   
 

Accés  pel carrer Jacint Elias 
 
 
1.8.- GESTIÓ DE RESIDUS D’ENDERROC I CONSTRUCCIÓ 
 
En el capítol 4 s’adjunten tots els documents de la gestió de residus. 
Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus 
generats a obra, s’ajustaran al que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el 
Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat. 
Aquest Pla s’ha d’elaborar en base al Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al 
projecte. 
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal variar la gestió en obra dels 
residus, aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau 
per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació per la seva acceptació a la 
Propietat. 
 
Els residus que s’originaran provenen de les fusteries, elements estructurals, tancaments, 
revestiments, mobiliari fix, paviments... 
 
Les runes s’abocaran a l’abocador amb explotador autoritzat oficialment. Es presentaran 
duplicats de les factures de l’explotador de l’abocador, llevat que el constructor 
encarregat de l’enderroc estigui agremiat. 
L’abocament dels residus generats durant l’enderroc es realitzarà mitjançant la 
contractació de l’empresa més propera a l’obra, encarregada de la gestió dels residus. 
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Es tindrà especial atenció als treballs de deconstrucció de materials amb amiant així com 
els residus generats seran tractats segons normativa vigent. 
 

1.8.1.- Estudi de gestió de residus d’enderroc i construcció  
 
Objecte 
 
L’objecte de l’Estudi de Gestió de Residus a l’Obra fa referència a les exigències de la 
normativa més recent, autonòmica, catalana i estatal, marc legal que estableix el règim 
jurídic de la producció i gestió de residus de construcció i demolició, amb el fi de 
fomentar, per aquest ordre, la seva prevenció, reutilització i reciclat o altres formes de 
valorització, i l’adequat tractament dels destinats a eliminació (monodipòsit). 
 
Aquest document ha de recollir les directrius de gestió de residus de la construcció i 
demolició que posteriorment es concretaran a obra mitjançant el Pla de Gestió de 
Residus elaborat pel productor. 
 
Apartats de l’Estudi de Gestió de Residus a l’Obra: 
 

1. Mesures de minimització i prevenció de residus  des de la fase de projecte 
2. Estimació de la generació de residus en tones, m3  

a. Separació de residus 
b. Resumen separació de residus 
c. Residus per fases d’obra 

3. Operacions de gestió de residus 
a. Aspectes a tenir en compte en el Pla de Gestió de residus 
b. Criteris de manteniment 

4. Normativa aplicable 
5. Pressupost de la gestió de residus 

 
1. Mesures de minimització i prevenció de residus 
 
L’estudi de gestió identifica totes aquelles accions de minimització a tenir en consideració 
en el projecte per tal de prevenir la generació de residus de la construcció i demolició 
durant la fase d’obra o de reduir-ne la seva producció. 
En l’apartat 4 s’adjunten les accions de minimització, prevenció i bones pràctiques que 
s’han considerat en el projecte. 
 
2. Estimació i tipologia dels residus 
 
L’estimació i tipologia dels residus està relacionada amb la naturalesa dels residus i amb 
la quantitat que es preveu generar per poder planificar la seva correcta gestió. 
 
- Els residus s’han quantificat per tipologies i fases d’obra. 
- Els residus s’han d’estimat en tones i en metres cúbics. 
- Els residus s’han codificat segons el Catàleg Europeu de Residus (codis CER)1 
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En l’apartat 4 s’adjunten s’adjunta les fitxes d’estimació de residus. 
 
3. Operacions de gestió de residus 
 
Aquest apartat s’inclou per deixar constància el ventall d’operacions i d’instal·lacions 
destinades a la gestió dels residus que cal preveure. 
Es preveurà dos tipus de gestió: la gestió dins l’obra i fora de l’obra. Per aquest motiu es 
considera la gestió interna i externa d’acord a: 
 
- L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra. 
- La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 
- La possibilitat de valoritzadors de residus de la construcció i demolició i la distància 

als dipòsits controlats, els costos econòmics associats a cada opció de gestió, etc. 
 
En qualsevol cas, s’ha considerat sempre l’abocament en dipòsits controlats com a última 
opció en la gestió dels residus de construcció i demolició i, s’ha tendit, per aquest ordre, a 
la reutilització, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització. 
Es preveurà la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de construcció i 
demolició, estigui formada per la segregació dels residus Inerts, dels residus NO 
Especials i dels residus Especials (aquests sempre aniran separats de la resta). 
 
La gestió pot anar-se ampliant en funció de les possibilitats de valorització (internes i 
externes) que existeixin a la mateixa obra i a l’entorn proper d’aquesta. Per un costat es 
preveurà la capacitat que pugui tenir l’obra o enderroc d’absorbir part dels residus inerts 
que genera. Per l’altra, es preveurà comptar amb valoritzadors de residus (exemple, si 
tenim a l’abast recicladors de plàstic, de fusta, de metall, de paper i cartró, etc.). 
 
Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori 
derivar els residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions on es faci un 
tractament previ i des d’on el residu pugui ser finalment tramès a un gestor autoritzat per 
la seva valorització o, en cas més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit controlat. 
 
Per definir les operacions de gestió de residus caldrà deixar constància i així ho 
especificarà el Pla de Gestió de Residus de l’empresa contractista de l’obra o enderroc: 
 
− El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats 

de reutilització, de les tipologies de residu, de l’espai de l’obra, de la viabilitat de tenir 
una planta mòbil matxucadora a obra, etc. 

− La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats i destriats) a l’obra 
procedent del reciclatge in situ dels residus petris generats en el mateix emplaçament. 
Quantitat de residu petri (m3) que s’ha evitat portar a abocador. 

− Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu 
que poden contenir. 

− Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instal·lacions de 
valorització, separació, transferència o de dipòsits controlats). 
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Aspectes a tenir en compte en el Pla de Gestió de residus 
 
Abans del començament de l’obra el contractista haurà de revisar i/o modificar l’Estudi de 
Gestió de residus i desenvolupar el Pla corresponent. En qualsevol cas s’hauran de 
seguir les prescripcions previstes a la Normativa d’aplicació. 
Caldrà que el Pla adjunti els documents d’acceptació amb les empreses de gestió de 
residus, que hauran d’ésser formalitzats una vegada aprovat aquest document pel 
promotor i la direcció facultativa. 
El Pla de gestió de residus haurà de seguir, com a mínim, el tipus d’operacions de gestió 
que s’hagi determinat a l’Estudi o, en cas contrari, justificar-ho. 
 
Criteris de manteniment 
 
En acabar-se les obres i un cop retirades les runes es lliurarà un certificat al coordinador 
de seguretat, conforme el transport a l’abocador s’ha realitzat correctament.  
Una vegada acabat l’enderroc es procedirà a la neteja de la zona adequant-la a la 
topografia existent. 
 
4. Normativa 
 
En l’apartat 4 s’adjunta el quadre de la normativa aplicable. 
 
5. Pressupost de la gestió de residus 
 
En l’apartat 4 s’adjunta el quadre pressupost de la gestió de residus. 
 
1.9.- SERVEIS AFECTATS 
 
S’adjunta al final d’aquest document els serveis afectats d’aigua, gas, electricitat, telefonia 
i telecomunicacions. En el plànols 7 es grafia l’estat actual de l’enllumenat públic, en el 
plànol 8 l’enllumenat provisional d’obra i en el 9 la proposta d’enllumenat, també s’adjunta 
el plànol d’Endesa d’avantprojecte de variant de la línia de baixa tensió.  
 
1.10.- TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES  
 
Per a l’execució de les obres del present projecte es considera convenient fixar un termini 
de TRES MESOS (3)  a partir de la signatura de l’acta de Replanteig de l’enderroc. 
 
El període de temps s’ha fixat tenint en compte el volum de les unitats d’obra per a dur a 
terme el rendiment dels elements introduïts per a la deconstrucció, i els possibles 
imprevistos per causes vàries (climatològiques, …) que es poguessin presentar. 
 
1.11.- JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 
La descomposició de preus s’ha elaborat prenent com a referència les bases de dades 
subministrades per l’Institut Català de la Tecnologia (ITEC). 
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1.12.- REVISIÓ DE PREUS 
 
No s’inclou cap fórmula de revisió de preus perquè es tracta d’una obra amb un termini 
d’execució inferior a dotze mesos (12), d’acord amb l’especificat a la legislació vigent. 
 
 
1.13.- CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 
D’acord amb l’article 54 de la Llei 30/2007, de 30 de octubre, de contractes amb el Sector 
Públic, en les obres amb pressupost inferior a 350.000 € (sense IVA) no és necessària la 
classificació de contractista, per tan per a l’execució de les obres definides en aquest 
projecte no es necessària la classificació del contractista. 
 
 
1.14.- PRESSUPOST 
 
El Pressupost d’Execució Material, inclòs l’Estudi de Seguretat i Salut, ascendeix a la 
quantitat de VUITANTA-DOS MIIL SIS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB 
CINQUANTA-TRES CÈNTIMS D’EURO (82.652,53 €) 
 
El Pressupost d’execució per contracte (IVA no inclòs) ascendeix a la quantitat 
NORANTA-VUIT MIL TRES-CENTS CINQUANTA SIS MIL EUROS AMB CINQUANTA -
SIS CÈNTIMS D’EURO (98.356,51 €) 

 
El Pressupost d’execució per Contracte  (inclòs l’IVA del 21 %) ascendeix a la quantitat 
de CENT DINOU MIL ONZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS D’EURO 
(119.011,38 €) 

 
El Pressupost pel Coneixement de l’Administració ascendeix a la quantitat de CENT VINT 
MIL VUIT-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SETCÈNTIMS D’EURO 
(120.898,77 €) 
 
Terrassa, octubre de 2013 
 
 
 
 
 
 
Antoni Serra i Monté 
Arquitecte 
Director de Serveis d’Urbanisme, 
Planificació Territorial i Grans 
Infraestructures 

Rosa Maria Pallarés i Cequiel 
Arquitecta 
Servei de Llicències i Protecció de la 
Legalitat 
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2.1.- QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 
 
 



Projecte d´enderro del bloc 9 - Illa 15 - de la modificació puntual de POUM a l´ambit del polígon 2
de Ca n´Anglada

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

E2111600P-1 m3 Enderroc complert de volum aparent d'edificació fins a cota de l'urbanització perimetral inclòs
la fonamentació per sobre aquet nivell exterior, amb estructura d'obra de fàbrica, inclòs
escombreries, mobiliaris, elements banals, instal�lacions i canalitzacions existents, amb
mitjans manuals i mecànics, sense classificació del residu i càrrega sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m3 de volum aparent, realment enderrocat, amidat com a diferència
entre els perfils trets abans de començar l'enderroc i els trets al finalitzar l'enderroc, aprovats
per la DF.

7,08 €

(SET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

E2RA7FD0P-2 kg Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment especials amb una densitat
0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: kg de pes 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.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessàri a per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008.

0,11 €

(ZERO EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

F221D6J2P-3 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala
carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com
a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començ ar les obres i
els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la cà rrega, 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.

6,19 €

(SIS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

F2221774P-4 m Excavació de rasa per a pas d'instal�lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i
compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb
retroexcavadora

9,23 €

(NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

F226120AP-5 m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 90 % del PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

5,72 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

F227T00FP-6 m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

1,34 €

(UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

F2A11000P-7 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
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%

10,28 €
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- Excavacions en roca: 25%

(DEU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

F9651ADHP-8 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C9 de
13x25 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 30 a 35 cm d'alçària, i rejuntada amb morter.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

30,09 €

(TRENTA EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

F9A1101LP-9 m3 Paviment de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat
d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament els es creixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de
gruixos de capes subjacents.

32,92 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

F9H1C2Q1P-10 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf PMB 45/80-65(BM-3c) D
modificada amb cautxú , amb betum modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit i
granulat granític, estesa i compactada.
Criteri d'amidament: t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa
segons amb les seccions tipus especificades a la DT, per els gruixos mitjos i les densitats
mitjanes obtingudes dels assaigs de control de cada lot.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat
d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.

71,07 €

(SETANTA-UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)

F9J11DA0P-11 m2 Reg de penetració amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb
dotació 3 kg/m2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
No són d'abonament els excessos laterals.
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit.

1,60 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

F9Z1U010P-12 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant 2,48 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

FBB3RS01P-13 PA Partida alçada de cobrament íntegre pel suministre, muntatge i desmuntatge dels cartells per
desviament de trànsit inclòs fixacions i suports, tancament de la zona de treball segons
planols de projecte, adequació de la zona de treball, retirada de pilones, i despeses de
seguretat i salut.

2.200,00 €

(DOS MIL DOS-CENTS EUROS)

FD5J6F0EP-14 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

88,52 €

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

FD5Z8JC4P-15 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 740x270x100 mm,
classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció, col�locat amb
morter.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

58,59 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)
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FD7JJ186P-16 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rididesa
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

19,82 €

(DINOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

FDK2X101P-17 UT Troneta de registre d'enllumenat de 400 x 400 mm. Inclou tots els treballs derivats de
l'excavació, la construcció i el bastiment i la tapa.
Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans
mecànics
Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra
Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col.locat amb morter

90,12 €

(NORANTA EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

FG22TF1KP-18 m Subministrament i muntatge tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

2,31 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

FG23ED15P-19 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment.
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 com a conseqüència dels retalls.
La instal�lació inclou els accessoris i les fixacions.

10,08 €

(DEU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

FG314606P-20 m Subministrament i col.locació Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, bipolar
de secció 4x10 mm2, col.locat en tub

5,20 €

(CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

FG31V501P-21 m Subministrament i col.locació Conductor de designació UNE RZ 0,6/1 kV trenat en feix, amb
coberta aïllant de polietilè reticulat (XLPE), amb conductor neutre fiador, de secció 5x6 mm2.
Instal�lat a façana i amb tot el material corresponent.

4,71 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

FG380902P-22 m Subministrament i col.locació Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment

6,39 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

FHM1XF28P-23 u Subministrament i col.locació Columna cilindrica de planxa d'acer galvanitzat de 12 m
d'alçària tipus Prim o equivalent, coronament sense platina, amb base platina i porta,
col�locada sobre dau de formigó. Amb tot el necessaria per la seva instal.lació. Inclou base
platina+porta,colocada en dau de formigó.

1.316,50 €

(MIL TRES-CENTS SETZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

FHM1XF31P-24 u Pou de fonamentació. Subministrament i col.locació de pal de fusta de fins a 10 metres.
Posterior reblert amb formigo o terra compactada.
Inclou tot el petit material per suportar els cables.

273,26 €

(DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

FHM3X001P-25 u Subministrament i col.locació Basament per a bàcul d'enllumenat públic, de 1.20x1.20x1.00
m., amb formigó HM-20/P/20/I. Inclosos conductes interns per pas de cablejats,
subministrament i col.locació de platina base i el moviment de terres corresponent.

160,94 €

(CENT SEIXANTA EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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FHM3XN22P-26 UT MECANITZACIO SUPORT I INSTALLACIÓ LLUMENERA.
Inclou tot el material i mà d'obra necessari per mecanitzar el suport i adaptarlo per poder
fixar-hi la llumenera.
Inclou la fixació de la llumenera.
Inclou galvanització i pintura de les peçes de mecanització necessaries segons instruccions
de la direcció de l'obra.

51,50 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

FHN3XB20P-27 UT INSTALLACIO LLUMINARIA TOP-404/A-40 100 W HMC CARANDINI o equivalent
Subministrament i col.locació lluminària vial d'alumini injectat, reflector d'alumini anoditzat,
tancament de vidre, per montatge lateral o vertical i clase I. Lluminària amb IP44 i IK8 i
marcatge CE.Grup òptic IP66. Amb equip d'encesa amb arrancador temporitzat 100 W model
UAL TT/CL1 VS HM de la marca ETI o equivalent. Incorpora el subministrament i col.locació
Làmpada de 100 W de HAL Master City White Philips o equivalent. INCLOU TOT EL
NECESSARI PEL SEU MUNTATGE.(Inclou la seva orientació).Inclou el conductor de coure
de 1000 V de  3 x 2.5 mm2 i la seva instal�lació del conductor.

360,46 €

(TRES-CENTS SEIXANTA EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

FR44542DP-28 u Subministrament de Morus alba Fruitless de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

169,79 €

(CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

FR612452P-29 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial
del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega
de les terres sobrants a camió.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

65,03 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

K1213251P-30 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl�lica fixa formada per bastiments de 70 cm i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col�locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, en
mòduls de 5 m2.

5,74 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

K1215250P-31 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl�lica fixa, formada per bastiments de 70 cm
d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida col�locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, en
mòduls de 5 m2.

0,13 €

(ZERO EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

K15QU160P-32 m2 Protecció provisional d'edificació amb taulons i tendals de lona i plàstic, sobre cavallets o
bastides encavalcades, amb recollida provisional d'aigües

5,61 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)
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K2131223P-33 m3 Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els
perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats
per la DF.

109,69 €

(CENT NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

K2165511P-34 m2 Enderroc de gelosia de ceràmica fins a 15 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

5,46 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

K2191306P-35 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.

3,48 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

K219CC12P-36 m2 Enderroc de vorera de panot i base de formigó, de 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

7,50 €

(SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

K21D3611P-37 m Enderroc de xemeneia i xarxa de sanejament superficial de tub de fibrociment de diàmetre
fins a 50 cm, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons
les especificacions de la DT.

6,63 €

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

K21H101AP-38 u Desmuntatge de llumenera superficial, amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva
reutilització i càrrega de runes sobre camió o contenidor

3,77 €

(TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

K21JK011P-39 u Enderroc de dipòsit d'aigua de 200 a 250 l de fibrociment i base de suport d'obra, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la
DT.

29,46 €

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

K21Z2760P-40 m Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de carborúndum.
Criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions
del projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF.

5,54 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

K2R64239P-41 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal�lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 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.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

7,92 €

(SET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)
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K2RA7580P-42 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 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.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessàri a per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008.

11,38 €

(ONZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

K81136L5P-43 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter
mixt 1:0,5:4, remolinat i lliscat amb ciment blanc de ram de paleta 22,5 X.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina
de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal
amidar també  aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara
bastiments que s'hagin embrutat.

29,54 €

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

K898DFM0P-44 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat de potassa amb acabat
llis, i pigments, amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora
i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%

13,94 €

(TRETZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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01.01.001 FBB3RS01 PA Partida alçada de cobrament íntegre pel suministre, muntatge i desmuntatge dels cartells per
desviament de trànsit inclòs fixacions i suports, tancament de la zona de treball segons planols
de projecte, adequació de la zona de treball, retirada de pilones, i despeses de seguretat i salut.

2.200,00 €

Sense descomposició 2.200,00000 €

01.01.002 K1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl�lica fixa formada per bastiments de 70 cm i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col�locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, en mòduls
de 5 m2.

5,74 €

Altres conceptes 5,74000 €

01.01.003 K1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl�lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària
i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida col�locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, en mòduls
de 5 m2.

0,13 €

B0Y15250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl�lica fixa, formada per bastiments de 70 cm 0,13000 €

Altres conceptes 0,00000 €

01.01.004 K15QU160 m2 Protecció provisional d'edificació amb taulons i tendals de lona i plàstic, sobre cavallets o
bastides encavalcades, amb recollida provisional d'aigües

5,61 €

B15Z1500 m Corda de poliamida de 12 mm de diàmetre, per a seguretat i salut 0,11250 €

B151K050 m2 Lona de polietilè, amb malla de reforç i traus perimetrals, per a seguretat i salut 1,80000 €

Altres conceptes 3,69750 €

01.01.005 K21H101A u Desmuntatge de llumenera superficial, amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva
reutilització i càrrega de runes sobre camió o contenidor

3,77 €

Altres conceptes 3,77000 €

01.01.006 FHM3XN22 UT MECANITZACIO SUPORT I INSTALLACIÓ LLUMENERA.
Inclou tot el material i mà d'obra necessari per mecanitzar el suport i adaptarlo per poder fixar-hi
la llumenera.
Inclou la fixació de la llumenera.
Inclou galvanització i pintura de les peçes de mecanització necessaries segons instruccions de la
direcció de l'obra.

51,50 €

BHM3XN22 U MECANITZACIO SUPORT PER FIXAR LLUMENERA 40,25000 €

Altres conceptes 11,25000 €

01.01.007 FG31V501 m Subministrament i col.locació Conductor de designació UNE RZ 0,6/1 kV trenat en feix, amb
coberta aïllant de polietilè reticulat (XLPE), amb conductor neutre fiador, de secció 5x6 mm2.
Instal�lat a façana i amb tot el material corresponent.

4,71 €

BG31V501 m Conductor de coure UNE RZ 0,6/1 KV 5x6mm2 2,86620 €

BGW3JM00 U Suport i brida fixar cable a façana 0,24000 €

Altres conceptes 1,60380 €

01.01.008 FHM1XF31 u Pou de fonamentació. Subministrament i col.locació de pal de fusta de fins a 10 metres. Posterior
reblert amb formigo o terra compactada.
Inclou tot el petit material per suportar els cables.

273,26 €
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BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 39,85000 €

BHM1XF31 UT PAL DE FUSTA DE 9 METRES 200,00000 €

F222H420 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans m 5,21588 €

Altres conceptes 28,19412 €

01.02.001 E2111600 m3 Enderroc complert de volum aparent d'edificació fins a cota de l'urbanització perimetral inclòs la
fonamentació per sobre aquet nivell exterior, amb estructura d'obra de fàbrica, inclòs
escombreries, mobiliaris, elements banals, instal�lacions i canalitzacions existents, amb mitjans
manuals i mecànics, sense classificació del residu i càrrega sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m3 de volum aparent, realment enderrocat, amidat com a diferència entre
els perfils trets abans de començar l'enderroc i els trets al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.

7,08 €

Altres conceptes 7,08000 €

01.02.002 K2131223 m3 Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils
aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats  al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.

109,69 €

Altres conceptes 109,69000 €

01.02.003 K21JK011 u Enderroc de dipòsit d'aigua de 200 a 250 l de fibrociment i base de suport d'obra, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.

29,46 €

Altres conceptes 29,46000 €

01.02.004 K21D3611 m Enderroc de xemeneia i xarxa de sanejament superficial de tub de fibrociment de diàmetre fins a
50 cm, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les
especificacions de la DT.

6,63 €

Altres conceptes 6,63000 €

01.02.005 K2165511 m2 Enderroc de gelosia de ceràmica fins a 15 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

5,46 €

Altres conceptes 5,46000 €

01.02.006 K21Z2760 m Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de carborúndum.
Criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del
projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF.

5,54 €

Altres conceptes 5,54000 €

01.02.007 K2191306 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.

3,48 €

Altres conceptes 3,48000 €

01.02.008 K219CC12 m2 Enderroc de vorera de panot i base de formigó, de 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

7,50 €

Altres conceptes 7,50000 €

01.02.009 F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant 2,48 €
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Altres conceptes 2,48000 €

01.03.001 K2R64239 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal�lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 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.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

7,92 €

Altres conceptes 7,92000 €

01.03.002 K2RA7580 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 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.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessàri a per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.

11,38 €

B2RA7580 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una de 11,05000 €

Altres conceptes 0,33000 €

01.03.003 E2RA7FD0 kg Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment especials amb una densitat 0,9
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: kg de pes 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.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessàri a per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.

0,11 €

B2RA7FD0 kg Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment especials amb una 0,11000 €

Altres conceptes 0,00000 €

01.04.01.001 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal�lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i
compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb
retroexcavadora

9,23 €

Altres conceptes 9,23000 €

01.04.01.002 FG23ED15 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment.
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 com a conseqüència dels retalls.
La instal�lació inclou els accessoris i les fixacions.

10,08 €

BGW23000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer 0,24000 €

BG23ED10 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 7,68060 €

Altres conceptes 2,15940 €

01.04.01.003 FG22TF1K m Subministrament i muntatge tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

2,31 €
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BG22TF10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de 75 de diàmetre nominal, aïllant i no propagador d 1,41780 €

Altres conceptes 0,89220 €

01.04.01.004 FHM3X001 u Subministrament i col.locació Basament per a bàcul d'enllumenat públic, de 1.20x1.20x1.00 m.,
amb formigó HM-20/P/20/I. Inclosos conductes interns per pas de cablejats, subministrament i
col.locació de platina base i el moviment de terres corresponent.

160,94 €

B2RA1200 m3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres 4,72500 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 83,89500 €

Altres conceptes 72,32000 €

01.04.01.005 FG380902 m Subministrament i col.locació Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment

6,39 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,31580 €

BGW38000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS DE COURE NUS 0,36000 €

Altres conceptes 4,71420 €

01.04.01.006 FDK2X101 UT Troneta de registre d'enllumenat de 400 x 400 mm. Inclou tots els treballs derivats de
l'excavació, la construcció i el bastiment i la tapa.
Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics
Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó
calat, sobre llit de sorra
Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col.locat amb morter

90,12 €

Altres conceptes 90,12000 €

01.04.01.007 FHM1XF28 u Subministrament i col.locació Columna cilindrica de planxa d'acer galvanitzat de 12 m d'alçària
tipus Prim o equivalent, coronament sense platina, amb base platina i porta, col�locada sobre dau
de formigó. Amb tot el necessaria per la seva instal.lació. Inclou base platina+porta,colocada en
dau de formigó.

1.316,50 €

BHM1XF28 U Columna prim 12 metres galvanitzada 1.200,00000 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 39,85000 €

Altres conceptes 76,65000 €

01.04.01.008 FHN3XB20 UT INSTALLACIO LLUMINARIA TOP-404/A-40 100 W HMC CARANDINI o equivalent
Subministrament i col.locació lluminària vial d'alumini injectat, reflector d'alumini anoditzat,
tancament de vidre, per montatge lateral o vertical i clase I. Lluminària amb IP44 i IK8 i marcatge
CE.Grup òptic IP66. Amb equip d'encesa amb arrancador temporitzat 100 W model UAL TT/CL1
VS HM de la marca ETI o equivalent. Incorpora el subministrament i col.locació Làmpada de 100
W de HAL Master City White Philips o equivalent. INCLOU TOT EL NECESSARI PEL SEU
MUNTATGE.(Inclou la seva orientació).Inclou el conductor de coure de 1000 V de 3 x 2.5 mm2 i
la seva instal�lació del conductor.

360,46 €

BHN3XB20 u LLUMINARIA TOP-404/A-40 100 W HMC CARANDINI o equivalent 244,00000 €

BHU6JM02 U Subministrament i col.locació làmpada d'halogenurs metàl.ceràmic 100 W.Philips mast 37,88000 €

BHGAJM02 U Subministre i col.locació equip encesa més arrancador temporitzat 100 W model UAL 38,00000 €

Altres conceptes 40,58000 €

01.04.01.009 FG314606 m Subministrament i col.locació Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, bipolar de
secció 4x10 mm2, col.locat en tub

5,20 €

BG314600 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, bipolar de secció 4x6 mm2 3,58020 €

Altres conceptes 1,61980 €
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01.04.02.001 FD7JJ186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rididesa
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

19,82 €

BD7JJ180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDP 11,55660 €

Altres conceptes 8,26340 €

01.04.02.002 FD5J6F0E u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I
sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

88,52 €

B0DZA000 l Desencofrant 1,47280 €

B0DF6F0A u Motlle metàl�lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 1,31917 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 26,63580 €

Altres conceptes 59,09223 €

01.04.02.003 FD5Z8JC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 740x270x100 mm,
classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció, col�locat amb morter.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

58,59 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 1,21920 €

BD5Z8JC0 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 740x270x100 40,83000 €

Altres conceptes 16,54080 €

01.04.02.004 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal�lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i
compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb
retroexcavadora

9,23 €

Altres conceptes 9,23000 €

01.04.03.001 K2131223 m3 Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils
aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats  al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.

109,69 €

Altres conceptes 109,69000 €

01.04.03.002 F221D6J2 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala
carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a
diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començ ar les obres i els
perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la cà rrega, 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.

6,19 €

Altres conceptes 6,19000 €

01.04.03.003 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

1,34 €

Altres conceptes 1,34000 €
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01.04.03.004 F226120A m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable de la pròpia excavació,
en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 90 % del PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

5,72 €

Altres conceptes 5,72000 €

01.04.03.005 F2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
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%

10,28 €

B03D1000 m3 Terra seleccionada 9,98000 €

Altres conceptes 0,30000 €

01.04.03.006 F9651ADH m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C9 de 13x25
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 30 a 35 cm d'alçària, i rejuntada amb morter.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

30,09 €

B9651AD0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C9 de 13x25 7,91700 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 0,09754 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstic 8,17493 €

Altres conceptes 13,90053 €

01.04.03.007 F9H1C2Q1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf PMB 45/80-65(BM-3c) D
modificada amb cautxú , amb betum modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit i
granulat granític, estesa i compactada.
Criteri d'amidament: t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa
segons amb les seccions tipus especificades a la DT, per els gruixos mitjos i les densitats
mitjanes obtingudes dels assaigs de control de cada lot.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat
d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.

71,07 €

B9H1C2Q1 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf PMB 45/80-65(BM-3c) D modifi 65,15000 €

Altres conceptes 5,92000 €

01.04.03.008 F9J11DA0 m2 Reg de penetració amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació
3 kg/m2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
No són d'abonament els excessos laterals.
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit.

1,60 €

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tip 1,23000 €

Altres conceptes 0,37000 €

01.04.03.009 F9A1101L m3 Paviment de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat
d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament els es creixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de
gruixos de capes subjacents.

32,92 €
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B0371000 m3 Tot-u natural 23,73600 €

B0111000 m3 Aigua 0,06250 €

Altres conceptes 9,12150 €

01.04.04.001 K81136L5 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt
1:0,5:4, remolinat i lliscat amb ciment blanc de ram de paleta 22,5 X.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer
els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar
també  aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara
bastiments que s'hagin embrutat.

29,54 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,51251 €

Altres conceptes 29,02749 €

01.04.04.002 K898DFM0 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat de potassa amb acabat llis, i
pigments, amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues
d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%

13,94 €

B8ZAM000 kg Imprimació fixadora acrílica 0,62546 €

B8ZAH000 kg Imprimació neutralitzadora acrílica 4,92875 €

B89ZNE00 kg Pintura al silicat de potassa per a exteriors 4,92476 €

Altres conceptes 3,46103 €

01.04.04.003 FR44542D u Subministrament de Morus alba Fruitless de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

169,79 €

BR44542D u Morus alba Fruitless de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 164,84000 €

Altres conceptes 4,95000 €

01.04.04.004 FR612452 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35 cm de perímetre de tronc a 1
m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb
mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30%
de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

65,03 €

BR341110 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel 2,93184 €

B0315600 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm 10,90404 €

B0111000 m3 Aigua 0,20000 €
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Altres conceptes 50,99412 €
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MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 18,37000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 18,37000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 23,77000 €

A012D000 h Oficial 1a pintor 18,37000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 18,98000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 18,98000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 18,37000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 26,91000 €

A012P200 h Oficial 2a jardiner 25,21000 €

A013D000 h Ajudant pintor 17,10000 €

A013H000 h Ajudant electricista 17,08000 €

A013M000 h Ajudant muntador 17,10000 €

A013P000 h Ajudant jardiner 23,89000 €

A0140000 h Manobre 16,43000 €

A0150000 h Manobre especialista 16,95000 €
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MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,58000 €

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 68,31000 €

C13113B1 h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb escarificadora 86,18000 €

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 86,18000 €

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 82,41000 €

C13124A0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t 82,41000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 50,00000 €

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 62,26000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 56,95000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 66,20000 €

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x33 cm 8,80000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 31,33000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 41,32000 €

C1503300 h Camió grua de 3 t 42,27000 €

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 37,80000 €

C1504S00 h Camió cistella  de 10 a 19 m d'alçària 53,59000 €

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 28,42000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,77000 €

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 53,99000 €

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 60,52000 €

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 10,69000 €

C200B000 h Talladora amb disc de carborúndum 3,73000 €
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MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,25000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 19,18000 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 18,77000 €

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 17,87000 €

B0315600 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm 43,27000 €

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 16,81000 €

B0371000 m3 Tot-u natural 20,64000 €

B03D1000 m3 Terra seleccionada 9,98000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,30000 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 160,16000 €

B0532310 kg Calç aèria CL 90 0,09000 €

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

0,41000 €

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

57,38000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

55,93000 €

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

55,05000 €

B0704200 t Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel 23,63000 €

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

30,48000 €

B0DF6F0A u Motlle metàl�lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 1,31000 €

B0DF7G0A u Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos 1,07000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,63000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,20000 €

B0Y15250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl�lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col�locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

0,13000 €

B151K050 m2 Lona de polietilè, amb malla de reforç i traus perimetrals, per a seguretat i salut 1,50000 €

B15Z1500 m Corda de poliamida de 12 mm de diàmetre, per a seguretat i salut 0,45000 €

B2RA1200 m3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres 3,15000 €

B2RA7580 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

65,00000 €

B2RA7FD0 kg Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment especials amb una densitat 0,9
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,11000 €

B89ZNE00 kg Pintura al silicat de potassa per a exteriors 12,38000 €

B8ZAH000 kg Imprimació neutralitzadora acrílica 21,57000 €

B8ZAM000 kg Imprimació fixadora acrílica 4,38000 €

B9651AD0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C9 de 13x25 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons
UNE-EN 1340

7,54000 €

B9H1C2Q1 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf PMB 45/80-65(BM-3c) D modificada amb
cautxú , amb betum modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

65,15000 €

BD5Z8JC0 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 740x270x100 mm classe
C250 segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció

40,83000 €
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MATERIALS

BD7JJ180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

11,33000 €

BDKZH9B0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

25,49000 €

BG22TF10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de 75 de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,39000 €

BG23ED10 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, per a endollar

7,53000 €

BG314600 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, bipolar de secció 4x6 mm2 3,51000 €

BG31V501 m Conductor de coure UNE RZ 0,6/1 KV 5x6mm2 2,81000 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,29000 €

BGW23000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer 0,24000 €

BGW38000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS DE COURE NUS 0,36000 €

BGW3JM00 U Suport i brida fixar cable a façana 0,08000 €

BHGAJM02 U Subministre i col.locació equip encesa més arrancador temporitzat 100 W model UAL TT/CL1 VS
HM ETI o equivalent. Inclou tot el necessari per la seva instal.lació.

38,00000 €

BHM1XF28 U Columna prim 12 metres galvanitzada 1.200,00000 €

BHM1XF31 UT PAL DE FUSTA DE 9 METRES 200,00000 €

BHM3XN22 U MECANITZACIO SUPORT PER FIXAR LLUMENERA
Inclou tot el material i mà d'obra necessari per mecanitzar el suport i adaptarlo per poder fixar-hi la
llumenera.
Inclou galvanització i pintura de les peçes de mecanització necessaries segons instruccions de la
direcció de l'obra.

40,25000 €

BHN3XB20 u LLUMINARIA TOP-404/A-40 100 W HMC CARANDINI o equivalent 244,00000 €

BHU6JM02 U Subministrament i col.locació làmpada d'halogenurs metàl.ceràmic 100 W.Philips master city white
plus o equivalent. Inclou tot el necessari per la seva instal.lació.

37,88000 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 39,85000 €

BR341110 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel 40,72000 €

BR44542D u Morus alba Fruitless de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i
profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ

164,84000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

D060Q021 m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

Rend.: 1,000 81,03000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 16,95000 = 18,64500

Subtotal: 18,64500 18,64500

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,77000 = 1,06200

Subtotal: 1,06200 1,06200

Materials

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

0,225      x 103,30000 = 23,24250

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 16,81000 = 26,05550

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 17,87000 = 11,61550

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,25000 = 0,22500

Subtotal: 61,13850 61,13850

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18645

COST DIRECTE 81,03195

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,03195

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

Rend.: 1,000 102,33000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 16,95000 = 17,79750

Subtotal: 17,79750 17,79750

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,77000 = 1,28325

Subtotal: 1,28325 1,28325

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,25000 = 0,25000

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

0,380      x 103,30000 = 39,25400

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,380      x 19,18000 = 26,46840

B0532310 kg Calç aèria CL 90 190,000      x 0,09000 = 17,10000

Subtotal: 83,07240 83,07240
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ELEMENTS COMPOSTOS

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,17798

COST DIRECTE 102,33113

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,33113
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PARTIDES D'OBRA

P-1 E2111600 m3 Enderroc complert de volum aparent d'edificació fins a
cota de l'urbanització perimetral inclòs la
fonamentació per sobre aquet nivell exterior, amb
estructura d'obra de fàbrica, inclòs escombreries,
mobiliaris, elements banals, instal�lacions i
canalitzacions existents, amb mitjans manuals i
mecànics, sense classificació del residu i càrrega
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m3 de volum aparent, realment
enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils
trets abans de començar l'enderroc i els trets al
finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.

Rend.: 1,167 7,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,133 /R x 16,95000 = 1,93175

A0121000 h Oficial 1a 0,033 /R x 18,37000 = 0,51946

Subtotal: 2,45121 2,45121

Maquinària

C13124A0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t 0,033 /R x 82,41000 = 2,33036

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0215 /R x 86,18000 = 1,58772

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,033 /R x 16,58000 = 0,46884

Subtotal: 4,38692 4,38692

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03677

COST DIRECTE 6,87490
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,20625

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,08115

P-2 E2RA7FD0 kg Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
fibrociment especials amb una densitat 0,9 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170605* segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: kg de pes 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.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al
constructor la informació necessàri a per
complimentar el certificat de disposició de residus,
d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.

Rend.: 1,000 0,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA7FD0 kg Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
fibrociment especials amb una densitat 0,9 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170605* segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 0,11000 = 0,11000

Subtotal: 0,11000 0,11000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 0,11000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,00330

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,11330

P-3 F221D6J2 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de
trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora
amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència
entre els perfils transversals del terreny aixecats
abans de començ ar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions
aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi
produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el
transport del material ni els treballs que calguin per a
reomplir-lo.
Inclou la cà rrega, 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.

Rend.: 1,000 6,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,051 /R x 82,41000 = 4,20291

C13113B1 h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb
escarificadora

0,021 /R x 86,18000 = 1,80978

Subtotal: 6,01269 6,01269

COST DIRECTE 6,01269
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,18038

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,19307

P-4 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal�lacions de 40 cm
d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i compactació
amb terres seleccionades de la pròpia excavació,
sense pedres, amb retroexcavadora

Rend.: 1,000 9,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,125 /R x 16,43000 = 2,05375

A0150000 h Manobre especialista 0,125 /R x 16,95000 = 2,11875

Subtotal: 4,17250 4,17250

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0725 /R x 50,00000 = 3,62500

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x33 cm 0,125 /R x 8,80000 = 1,10000

Subtotal: 4,72500 4,72500
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06259

COST DIRECTE 8,96009
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,26880

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,22889

F222H420 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics

Rend.: 1,000 10,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 16,43000 = 0,16430

Subtotal: 0,16430 0,16430

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,2053 /R x 50,00000 = 10,26500

Subtotal: 10,26500 10,26500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00246

COST DIRECTE 10,43176
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,31295

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,74472

P-5 F226120A m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment
amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del
90 % del PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 5,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,026 /R x 86,18000 = 2,24068

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,050 /R x 66,20000 = 3,31000

Subtotal: 5,55068 5,55068

COST DIRECTE 5,55068
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,16652

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,71720

P-6 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% PM.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 1,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,010 /R x 56,95000 = 0,56950

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,011 /R x 66,20000 = 0,72820

Subtotal: 1,29770 1,29770
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COST DIRECTE 1,29770
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,03893

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,33663

P-7 F2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.
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%

Rend.: 1,000 10,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B03D1000 m3 Terra seleccionada 1,000      x 9,98000 = 9,98000

Subtotal: 9,98000 9,98000

COST DIRECTE 9,98000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,29940

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,27940

P-8 F9651ADH m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb
secció normalitzada de calçada C9 de 13x25 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 30 a 35 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons
les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 30,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,490 /R x 16,43000 = 8,05070

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,260 /R x 18,37000 = 4,77620

Subtotal: 12,82690 12,82690

Materials

B9651AD0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C9 de 13x25 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 7,54000 = 7,91700

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 30,48000 = 0,09754

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

0,1485      x 55,05000 = 8,17493

Subtotal: 16,18947 16,18947
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19240

COST DIRECTE 29,20877
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,87626

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,08504

P-9 F9A1101L m3 Paviment de tot-u natural, amb estesa i piconatge del
material al 100 % del PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.
L'abonament dels treballs de preparació de la
superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra
de la capa subjacent.
No són d'abonament els es creixos laterals ni els
necessaris per a compensar la minva de gruixos de
capes subjacents.

Rend.: 1,000 32,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 16,43000 = 0,82150

Subtotal: 0,82150 0,82150

Maquinària

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 56,95000 = 1,99325

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 41,32000 = 1,03300

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,065 /R x 66,20000 = 4,30300

Subtotal: 7,32925 7,32925

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,25000 = 0,06250

B0371000 m3 Tot-u natural 1,150      x 20,64000 = 23,73600

Subtotal: 23,79850 23,79850

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01232

COST DIRECTE 31,96157
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,95885

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,92042

P-10 F9H1C2Q1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf PMB 45/80-65(BM-3c) D modificada
amb cautxú , amb betum modificat, de granulometria
densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada.
Criteri d'amidament: t de pes segons tipus,
mesurades multiplicant els amples de cada capa
segons amb les seccions tipus especificades a la DT,
per els gruixos mitjos i les densitats mitjanes
obtingudes dels assaigs de control de cada lot.
L'abonament dels treballs de preparació de la
superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra
de la capa subjacent.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els
regs d'emprimació o d'adherència.

Rend.: 1,000 71,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 18,37000 = 0,34903

A0140000 h Manobre 0,086 /R x 16,43000 = 1,41298

Subtotal: 1,76201 1,76201

Maquinària

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 60,52000 = 0,72624

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 66,20000 = 0,79440

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 53,99000 = 0,53990

Subtotal: 2,06054 2,06054

Materials

B9H1C2Q1 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf PMB 45/80-65(BM-3c) D modificada amb cautxú ,
amb betum modificat, de granulometria densa per a
capa de trànsit i granulat granític

1,000      x 65,15000 = 65,15000

Subtotal: 65,15000 65,15000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02643

COST DIRECTE 68,99898
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,06997

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,06895

P-11 F9J11DA0 m2 Reg de penetració amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 3 kg/m2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.
No són d'abonament els excessos laterals.
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de
cobertura per a donar obertura al trànsit.

Rend.: 1,000 1,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,007 /R x 16,95000 = 0,11865

Subtotal: 0,11865 0,11865

Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,007 /R x 28,42000 = 0,19894

Subtotal: 0,19894 0,19894

Materials

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

3,000      x 0,41000 = 1,23000

Subtotal: 1,23000 1,23000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00178

COST DIRECTE 1,54937
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,04648

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,59585
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P-12 F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de
diamant

Rend.: 1,165 2,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,100 /R x 16,95000 = 1,45494

Subtotal: 1,45494 1,45494

Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,100 /R x 10,69000 = 0,91760

Subtotal: 0,91760 0,91760

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,03637

COST DIRECTE 2,40891
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,07227

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,48118

P-13 FBB3RS01 PA Partida alçada de cobrament íntegre pel suministre,
muntatge i desmuntatge dels cartells per desviament
de trànsit inclòs fixacions i suports, tancament de la
zona de treball segons planols de projecte, adequació
de la zona de treball, retirada de pilones, i despeses
de seguretat i salut.

Rend.: 1,000 2.200,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-14 FD5J6F0E u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets
de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre
solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 88,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,600 /R x 16,43000 = 26,28800

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,600 /R x 18,37000 = 29,39200

Subtotal: 55,68000 55,68000

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

0,4642      x 57,38000 = 26,63580

B0DZA000 l Desencofrant 0,560      x 2,63000 = 1,47280

B0DF6F0A u Motlle metàl�lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos

1,007      x 1,31000 = 1,31917

Subtotal: 29,42777 29,42777

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,83520

COST DIRECTE 85,94297
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,57829

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,52126

P-15 FD5Z8JC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 740x270x100 mm, classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície
d'absorció, col�locat amb morter.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les

Rend.: 1,000 58,59 €
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especificacions de la DT.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,420 /R x 18,37000 = 7,71540

A0140000 h Manobre 0,420 /R x 16,43000 = 6,90060

Subtotal: 14,61600 14,61600

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

0,040      x 30,48000 = 1,21920

BD5Z8JC0 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 740x270x100 mm classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície
d'absorció

1,000      x 40,83000 = 40,83000

Subtotal: 42,04920 42,04920

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21924

COST DIRECTE 56,88444
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,70653

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,59097

P-16 FD7JJ186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 315 mm, de rididesa 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 19,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,210 /R x 17,10000 = 3,59100

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,210 /R x 18,98000 = 3,98580

Subtotal: 7,57680 7,57680

Materials

BD7JJ180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de
rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020      x 11,33000 = 11,55660

Subtotal: 11,55660 11,55660

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11365

COST DIRECTE 19,24705
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,57741

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,82446
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FDK254F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat,
sobre llit de sorra

Rend.: 1,000 47,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,000 /R x 18,37000 = 18,37000

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 16,43000 = 16,43000

Subtotal: 34,80000 34,80000

Materials

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

8,001      x 0,20000 = 1,60020

B0DF7G0A u Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó d'enllumenat
de 38x38x55 cm, per a 150 usos

1,007      x 1,07000 = 1,07749

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

0,132      x 57,38000 = 7,57416

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,0122      x 18,77000 = 0,22899

Subtotal: 10,48084 10,48084

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,52200

COST DIRECTE 45,80284
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,37409

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,17693

P-17 FDK2X101 UT Troneta de registre d'enllumenat de 400 x 400 mm.
Inclou tots els treballs derivats de l'excavació, la
construcció i el bastiment i la tapa.
Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics
Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat,
sobre llit de sorra
Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col.locat
amb morter

Rend.: 1,000 90,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

FDK254F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat,
sobre llit de sorra

1,000      x 45,80284 = 45,80284

F222H420 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics

0,300      x 10,43176 = 3,12953

FDKZH9B4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col.locat
amb morter

1,000      x 38,56160 = 38,56160

Subtotal: 87,49397 87,49397
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COST DIRECTE 87,49397
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,62482

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,11879

FDKZH9B4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col.locat
amb morter

Rend.: 1,000 39,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,350 /R x 18,37000 = 6,42950

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 16,43000 = 5,75050

Subtotal: 12,18000 12,18000

Materials

B0704200 t Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel 0,030      x 23,63000 = 0,70890

BDKZH9B0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 25,49000 = 25,49000

Subtotal: 26,19890 26,19890

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18270

COST DIRECTE 38,56160
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,15685

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,71845

P-18 FG22TF1K m Subministrament i muntatge tub corbable corrugat de
polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20
J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada

Rend.: 1,000 2,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 17,08000 = 0,34160

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,025 /R x 18,98000 = 0,47450

Subtotal: 0,81610 0,81610

Materials

BG22TF10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de 75 de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 1,39000 = 1,41780

Subtotal: 1,41780 1,41780

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01224

COST DIRECTE 2,24614
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,06738

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,31353
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P-19 FG23ED15 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat
superficialment.
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 com a
conseqüència dels retalls.
La instal�lació inclou els accessoris i les fixacions.

Rend.: 1,000 10,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 17,08000 = 0,85400

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,052 /R x 18,98000 = 0,98696

Subtotal: 1,84096 1,84096

Materials

BG23ED10 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, per a endollar

1,020      x 7,53000 = 7,68060

BGW23000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer 1,000      x 0,24000 = 0,24000

Subtotal: 7,92060 7,92060

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02761

COST DIRECTE 9,78917
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,29368

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,08285

P-20 FG314606 m Subministrament i col.locació Conductor de coure de
designació UNE RV-K 0,6/1 kV, bipolar de secció
4x10 mm2, col.locat en tub

Rend.: 1,000 5,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 18,98000 = 0,75920

A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 17,08000 = 0,68320

Subtotal: 1,44240 1,44240

Materials

BG314600 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1
kV, bipolar de secció 4x6 mm2

1,020      x 3,51000 = 3,58020

Subtotal: 3,58020 3,58020

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02164

COST DIRECTE 5,04424
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,15133

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,19556

P-21 FG31V501 m Subministrament i col.locació Conductor de
designació UNE RZ 0,6/1 kV trenat en feix, amb
coberta aïllant de polietilè reticulat (XLPE), amb
conductor neutre fiador, de secció 5x6 mm2. Instal�lat
a façana i amb tot el material corresponent.

Rend.: 1,000 4,71 €

Unitats Preu Parcial Import
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PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 18,98000 = 0,75920

A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 17,08000 = 0,68320

Subtotal: 1,44240 1,44240

Materials

BG31V501 m Conductor de coure UNE RZ 0,6/1 KV 5x6mm2 1,020      x 2,81000 = 2,86620

BGW3JM00 U Suport i brida fixar cable a façana 3,000      x 0,08000 = 0,24000

Subtotal: 3,10620 3,10620

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02164

COST DIRECTE 4,57024
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,13711

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,70734

P-22 FG380902 m Subministrament i col.locació Conductor de coure nu,
unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

Rend.: 1,000 6,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 18,98000 = 1,89800

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 17,08000 = 2,56200

Subtotal: 4,46000 4,46000

Materials

BGW38000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
CONDUCTORS DE COURE NUS

1,000      x 0,36000 = 0,36000

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,020      x 1,29000 = 1,31580

Subtotal: 1,67580 1,67580

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06690

COST DIRECTE 6,20270
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,18608

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,38878

P-23 FHM1XF28 u Subministrament i col.locació Columna cilindrica de
planxa d'acer galvanitzat de 12 m d'alçària tipus Prim
o equivalent, coronament sense platina, amb base
platina i porta, col�locada sobre dau de formigó. Amb
tot el necessaria per la seva instal.lació. Inclou base
platina+porta,colocada en dau de formigó.

Rend.: 1,000 1.316,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,272 /R x 18,98000 = 5,16256

A013H000 h Ajudant electricista 0,272 /R x 17,08000 = 4,64576

Subtotal: 9,80832 9,80832

Maquinària

C1504S00 h Camió cistella  de 10 a 19 m d'alçària 0,272 /R x 53,59000 = 14,57648

Subtotal: 14,57648 14,57648

Materials

D060Q021 m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM

0,170      x 81,03195 = 13,77543
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PARTIDES D'OBRA

II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

BHM1XF28 U Columna prim 12 metres galvanitzada 1,000      x 1.200,00000 = 1.200,00000

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 39,85000 = 39,85000

Subtotal: 1.253,62543 1.253,62543

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14712

COST DIRECTE 1.278,15735
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 38,34472

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.316,50208

P-24 FHM1XF31 u Pou de fonamentació. Subministrament i col.locació
de pal de fusta de fins a 10 metres. Posterior reblert
amb formigo o terra compactada.
Inclou tot el petit material per suportar els cables.

Rend.: 1,000 273,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,272 /R x 17,08000 = 4,64576

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,272 /R x 18,98000 = 5,16256

Subtotal: 9,80832 9,80832

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,272 /R x 37,80000 = 10,28160

Subtotal: 10,28160 10,28160

Materials

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 39,85000 = 39,85000

BHM1XF31 UT PAL DE FUSTA DE 9 METRES 1,000      x 200,00000 = 200,00000

Subtotal: 239,85000 239,85000

Partides d'obra

F222H420 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics

0,500      x 10,43176 = 5,21588

Subtotal: 5,21588 5,21588

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14712

COST DIRECTE 265,30292
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 7,95909

COST EXECUCIÓ MATERIAL 273,26201

P-25 FHM3X001 u Subministrament i col.locació Basament per a bàcul
d'enllumenat públic, de 1.20x1.20x1.00 m., amb
formigó HM-20/P/20/I. Inclosos conductes interns per
pas de cablejats, subministrament i col.locació de
platina base i el moviment de terres corresponent.

Rend.: 1,000 160,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,600 /R x 16,43000 = 9,85800

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,600 /R x 18,37000 = 11,02200
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 20,88000 20,88000

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,300 /R x 31,33000 = 9,39900

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,600 /R x 62,26000 = 37,35600

Subtotal: 46,75500 46,75500

Materials

B2RA1200 m3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres 1,500      x 3,15000 = 4,72500

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,500      x 55,93000 = 83,89500

Subtotal: 88,62000 88,62000

COST DIRECTE 156,25500
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 4,68765

COST EXECUCIÓ MATERIAL 160,94265

P-26 FHM3XN22 UT MECANITZACIO SUPORT I INSTALLACIÓ
LLUMENERA.
Inclou tot el material i mà d'obra necessari per
mecanitzar el suport i adaptarlo per poder fixar-hi la
llumenera.
Inclou la fixació de la llumenera.
Inclou galvanització i pintura de les peçes de
mecanització necessaries segons instruccions de la
direcció de l'obra.

Rend.: 1,000 51,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,410 /R x 23,77000 = 9,74570

Subtotal: 9,74570 9,74570

Materials

BHM3XN22 U MECANITZACIO SUPORT PER FIXAR LLUMENERA
Inclou tot el material i mà d'obra necessari per
mecanitzar el suport i adaptarlo per poder fixar-hi la
llumenera.
Inclou galvanització i pintura de les peçes de
mecanització necessaries segons instruccions de la
direcció de l'obra.

1,000      x 40,25000 = 40,25000

Subtotal: 40,25000 40,25000

COST DIRECTE 49,99570
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,49987

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,49557

P-27 FHN3XB20 UT INSTALLACIO LLUMINARIA TOP-404/A-40 100 W
HMC CARANDINI o equivalent
Subministrament i col.locació lluminària vial d'alumini
injectat, reflector d'alumini anoditzat, tancament de
vidre, per montatge lateral o vertical i clase I.
Lluminària amb IP44 i IK8 i marcatge CE.Grup òptic
IP66. Amb equip d'encesa amb arrancador
temporitzat 100 W model UAL TT/CL1 VS HM de la
marca ETI o equivalent. Incorpora el subministrament
i col.locació Làmpada de 100 W de HAL Master City
White Philips o equivalent. INCLOU TOT EL

Rend.: 1,000 360,46 €
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PARTIDES D'OBRA

NECESSARI PEL SEU MUNTATGE.(Inclou la seva
orientació).Inclou el conductor de coure de 1000 V de
3 x 2.5 mm2 i la seva instal�lació del conductor.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,310 /R x 18,98000 = 5,88380

A013H000 h Ajudant electricista 0,310 /R x 17,08000 = 5,29480

Subtotal: 11,17860 11,17860

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,500 /R x 37,80000 = 18,90000

Subtotal: 18,90000 18,90000

Materials

BHU6JM02 U Subministrament i col.locació làmpada d'halogenurs
metàl.ceràmic 100 W.Philips master city white plus o
equivalent. Inclou tot el necessari per la seva
instal.lació.

1,000      x 37,88000 = 37,88000

BHN3XB20 u LLUMINARIA TOP-404/A-40 100 W HMC
CARANDINI o equivalent

1,000      x 244,00000 = 244,00000

BHGAJM02 U Subministre i col.locació equip encesa més
arrancador temporitzat 100 W model UAL TT/CL1 VS
HM ETI o equivalent. Inclou tot el necessari per la
seva instal.lació.

1,000      x 38,00000 = 38,00000

Subtotal: 319,88000 319,88000

COST DIRECTE 349,95860
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 10,49876

COST EXECUCIÓ MATERIAL 360,45736

P-28 FR44542D u Subministrament de Morus alba Fruitless de
perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75
cm segons fórmules NTJ.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 169,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR44542D u Morus alba Fruitless de perímetre de 25 a 30 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i
profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 164,84000 = 164,84000

Subtotal: 164,84000 164,84000

COST DIRECTE 164,84000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 4,94520

COST EXECUCIÓ MATERIAL 169,78520
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PARTIDES D'OBRA

P-29 FR612452 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o
contenidor, de 25 a 35 cm de perímetre de tronc a 1
m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de
clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del
clot amb substitució parcial del 30% de terra de
l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%),
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 65,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,132 /R x 26,91000 = 3,55212

A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,264 /R x 25,21000 = 6,65544

A013P000 h Ajudant jardiner 0,260 /R x 23,89000 = 6,21140

Subtotal: 16,41896 16,41896

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,2898 /R x 50,00000 = 14,49000

C1503300 h Camió grua de 3 t 0,100 /R x 42,27000 = 4,22700

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,150 /R x 41,32000 = 6,19800

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,240 /R x 31,33000 = 7,51920

Subtotal: 32,43420 32,43420

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,160      x 1,25000 = 0,20000

BR341110 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat a granel

0,072      x 40,72000 = 2,93184

B0315600 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm 0,252      x 43,27000 = 10,90404

Subtotal: 14,03588 14,03588

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24628

COST DIRECTE 63,13532
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,89406

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,02938

P-30 K1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl�lica
fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200
cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de
travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col�locada a
tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT, en mòduls de 5
m2.

Rend.: 1,000 5,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,080 /R x 18,98000 = 1,51840

A013M000 h Ajudant muntador 0,160 /R x 17,10000 = 2,73600
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 4,25440 4,25440

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,040 /R x 31,33000 = 1,25320

Subtotal: 1,25320 1,25320

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06382

COST DIRECTE 5,57142
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,16714

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,73856

P-31 K1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl�lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida
col�locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT, en mòduls de 5
m2.

Rend.: 1,000 0,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B0Y15250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl�lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida,
col�locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats

1,000      x 0,13000 = 0,13000

Subtotal: 0,13000 0,13000

COST DIRECTE 0,13000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,00390

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,13390

P-32 K15QU160 m2 Protecció provisional d'edificació amb taulons i
tendals de lona i plàstic, sobre cavallets o bastides
encavalcades, amb recollida provisional d'aigües

Rend.: 1,000 5,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 16,43000 = 1,64300

A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 18,37000 = 1,83700

Subtotal: 3,48000 3,48000

Materials

B15Z1500 m Corda de poliamida de 12 mm de diàmetre, per a
seguretat i salut

0,250      x 0,45000 = 0,11250

B151K050 m2 Lona de polietilè, amb malla de reforç i traus
perimetrals, per a seguretat i salut

1,200      x 1,50000 = 1,80000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1,91250 1,91250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05220

COST DIRECTE 5,44470
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,16334

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,60804

P-33 K2131223 m3 Enderroc de fonament corregut de formigó en massa,
amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum realment
enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils
aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats
al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.

Rend.: 1,000 109,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,140 /R x 16,43000 = 18,73020

A0150000 h Manobre especialista 3,200 /R x 16,95000 = 54,24000

Subtotal: 72,97020 72,97020

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 1,600 /R x 16,58000 = 26,52800

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,118 /R x 50,00000 = 5,90000

Subtotal: 32,42800 32,42800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,09455

COST DIRECTE 106,49275
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,19478

COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,68754

P-34 K2165511 m2 Enderroc de gelosia de ceràmica fins a 15 cm de
gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,165 5,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,370 /R x 16,43000 = 5,21811

Subtotal: 5,21811 5,21811

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07827

COST DIRECTE 5,29638
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,15889

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,45527

P-35 K2191306 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.

Rend.: 1,165 3,48 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 50,00000 = 1,03004

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,040 /R x 68,31000 = 2,34541

Subtotal: 3,37545 3,37545

COST DIRECTE 3,37545
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,10126

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,47671

P-36 K219CC12 m2 Enderroc de vorera de panot i base de formigó, de 15
cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,165 7,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,300 /R x 16,95000 = 4,36481

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 16,43000 = 0,70515

Subtotal: 5,06996 5,06996

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,150 /R x 16,58000 = 2,13476

Subtotal: 2,13476 2,13476

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07605

COST DIRECTE 7,28077
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,21842

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,49919

P-37 K21D3611 m Enderroc de xemeneia i xarxa de sanejament
superficial de tub de fibrociment de diàmetre fins a 50
cm, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment
enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,165 6,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 16,43000 = 6,34635

Subtotal: 6,34635 6,34635

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09520

COST DIRECTE 6,44155
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,19325

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,63479



Projecte d´enderro del bloc 9 - Illa 15 - de la modificació puntual de POUM a l´ambit del polígon 2
de Ca n´Anglada

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 26

PARTIDES D'OBRA

P-38 K21H101A u Desmuntatge de llumenera superficial, amb mitjans
manuals, aplec de materials per a la seva reutilització
i càrrega de runes sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 3,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 18,98000 = 1,89800

A013H000 h Ajudant electricista 0,100 /R x 17,08000 = 1,70800

Subtotal: 3,60600 3,60600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05409

COST DIRECTE 3,66009
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,10980

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,76989

P-39 K21JK011 u Enderroc de dipòsit d'aigua de 200 a 250 l de
fibrociment i base de suport d'obra, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment
executada segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,166 29,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 16,43000 = 28,18182

Subtotal: 28,18182 28,18182

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,42273

COST DIRECTE 28,60455
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,85814

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,46268

P-40 K21Z2760 m Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de
fondària, amb disc de carborúndum.
Criteri d'amidament: m de llargària executada
realment, amidada segons les especificacions del
projecte, comprovada i acceptada expressament per
la DF.

Rend.: 1,167 5,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,300 /R x 16,95000 = 4,35733

Subtotal: 4,35733 4,35733

Maquinària

C200B000 h Talladora amb disc de carborúndum 0,300 /R x 3,73000 = 0,95887

Subtotal: 0,95887 0,95887

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06536

COST DIRECTE 5,38156
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,16145

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,54301
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P-41 K2R64239 m3 Transport de residus inerts o no especials a
instal�lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 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.
Es considera un increment per esponjament d'un
35%.

Rend.: 1,166 7,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,286 /R x 31,33000 = 7,68472

Subtotal: 7,68472 7,68472

COST DIRECTE 7,68472
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,23054

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,91526

P-42 K2RA7580 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 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.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al
constructor la informació necessàri a per
complimentar el certificat de disposició de residus,
d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.

Rend.: 1,000 11,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA7580 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,170      x 65,00000 = 11,05000

Subtotal: 11,05000 11,05000

COST DIRECTE 11,05000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,33150

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,38150

P-43 K81136L5 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a
més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:0,5:4,
remolinat i lliscat amb ciment blanc de ram de paleta
22,5 X.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 29,54 €
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Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin
parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els
retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de
deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments.
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que
configuren les obertures, com és ara bastiments que
s'hagin embrutat.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,462 /R x 16,43000 = 7,59066

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,924 /R x 18,37000 = 16,97388

Subtotal: 24,56454 24,56454

Materials

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

0,0292      x 102,33113 = 2,98807

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

0,0032      x 160,16000 = 0,51251

Subtotal: 3,50058 3,50058

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,61411

COST DIRECTE 28,67923
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,86038

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,53961

P-44 K898DFM0 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb
pintura al silicat de potassa amb acabat llis, i
pigments, amb una capa de fons d'imprimació
neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues
d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada
segons les especificacions de la DT.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%

Rend.: 1,000 13,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A012D000 h Oficial 1a pintor 0,150 /R x 18,37000 = 2,75550

A013D000 h Ajudant pintor 0,015 /R x 17,10000 = 0,25650

Subtotal: 3,01200 3,01200

Materials

B8ZAM000 kg Imprimació fixadora acrílica 0,1428      x 4,38000 = 0,62546

B8ZAH000 kg Imprimació neutralitzadora acrílica 0,2285      x 21,57000 = 4,92875

B89ZNE00 kg Pintura al silicat de potassa per a exteriors 0,3978      x 12,38000 = 4,92476

Subtotal: 10,47897 10,47897

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04518

COST DIRECTE 13,53615
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,40608

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,94223
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Obra 01 PRESSUPOST 20130723
Capítol 01  TREBALLS PREVIS

1 FBB3RS01 PA Partida alçada de cobrament íntegre pel suministre, muntatge i desmuntatge dels cartells per desviament de
trànsit inclòs fixacions i suports, tancament de la zona de treball segons planols de projecte, adequació de la
zona de treball, retirada de pilones, i despeses de seguretat i salut.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 K1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl�lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm,
amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60
cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col�locada a tota la cara exterior
i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb
un recorregut total màxim de 20 km.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2.

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

1 Protecció edificis colindants 1,000 20,000 18,000 360,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 360,000

3 K1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl�lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <=
200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col�locada a tota la
cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2.

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

1 Protecció edificis colindants 30,000 20,000 18,000 10.800,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10.800,000

4 K15QU160 m2 Protecció provisional d'edificació amb taulons i tendals de lona i plàstic, sobre cavallets o bastides encavalcades,
amb recollida provisional d'aigües

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

1 360,000 360,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 360,000

5 K21H101A u Desmuntatge de llumenera superficial, amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització i
càrrega de runes sobre camió o contenidor

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

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

6 FHM3XN22 UT MECANITZACIO SUPORT I INSTALLACIÓ LLUMENERA.
Inclou tot el material i mà d'obra necessari per mecanitzar el suport i adaptarlo per poder fixar-hi la llumenera.
Inclou la fixació de la llumenera.
Inclou galvanització i pintura de les peçes de mecanització necessaries segons instruccions de la direcció de

EUR
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l'obra.

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

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 FG31V501 m Subministrament i col.locació Conductor de designació UNE RZ 0,6/1 kV trenat en feix, amb coberta aïllant de
polietilè reticulat (XLPE), amb conductor neutre fiador, de secció 5x6 mm2. Instal�lat a façana i amb tot el
material corresponent.

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

1 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

8 FHM1XF31 u Pou de fonamentació. Subministrament i col.locació de pal de fusta de fins a 10 metres. Posterior reblert amb
formigo o terra compactada.
Inclou tot el petit material per suportar els cables.

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

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST 20130723
Capítol 02  ENDERROC

1 E2111600 m3 Enderroc complert de volum aparent d'edificació fins a cota de l'urbanització perimetral inclòs la fonamentació
per sobre aquet nivell exterior, amb estructura d'obra de fàbrica, inclòs escombreries, mobiliaris, elements
banals, instal�lacions i canalitzacions existents, amb mitjans manuals i mecànics, sense classificació del residu i
càrrega sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m3 de volum aparent, realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils trets
abans de començar l'enderroc i els trets al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.

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

1 1,000 25,000 11,800 18,000 5.310,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.310,000

2 K2131223 m3 Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans
de començar l'enderroc i els aixecats  al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.

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

1 Sanejament i elnllumenat 3,000 1,000 0,700 0,600 1,260 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,260

3 K21JK011 u Enderroc de dipòsit d'aigua de 200 a 250 l de fibrociment i base de suport d'obra, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 24,000

4 K21D3611 m Enderroc de xemeneia i xarxa de sanejament superficial de tub de fibrociment de diàmetre fins a 50 cm, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les
especificacions de la DT.

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

1 7,000 18,000 126,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 126,000

5 K2165511 m2 Enderroc de gelosia de ceràmica fins a 15 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

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

1 2,000 3,000 15,000 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

6 K21Z2760 m Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de carborúndum.
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 Gelosia 2,000 15,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

7 K2191306 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 Perimetre 2,000 25,000 50,000 C#*D#*E#*F#

2 1,000 12,500 12,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,500

8 K219CC12 m2 Enderroc de vorera de panot i base de formigó, de 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

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

1 2,000 1,500 25,000 75,000 C#*D#*E#*F#

2 1,000 1,500 15,000 22,500 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 97,500

9 F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant

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

1 Definició perimetre 2,000 25,000 50,000 C#*D#*E#*F#

2 2,000 12,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 74,000

Obra 01 PRESSUPOST 20130723
Capítol 03  GESTIO DE RESIDUS

1 K2R64239 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal�lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a
transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 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.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

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

1 Volum edificacion 0,140 25,000 12,000 18,000 756,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 756,000

2 K2RA7580 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 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.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessàri a 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 Volum edificacion 0,140 25,000 12,000 18,000 756,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 756,000

3 E2RA7FD0 kg Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment especials amb una densitat 0,9 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: kg de pes 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.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessàri a 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 Diposits 24,000 300,000 7.200,000 C#*D#*E#*F#

2 Tubrs 10,000 18,000 10,000 1.800,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 9.000,000

Obra 01 PRESSUPOST 20130723
Capítol 04  URBANITZACIO (1)
Subcapitul 01  ENLLUMENAT

1 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal�lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i compactació amb
terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora

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

1 Enllumenat 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

2 FG23ED15 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment.
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 com a conseqüència dels retalls.
La instal�lació inclou els accessoris i les fixacions.

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

1 4,000 3,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

3 FG22TF1K m Subministrament i muntatge tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

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

1 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

4 FHM3X001 u Subministrament i col.locació Basament per a bàcul d'enllumenat públic, de 1.20x1.20x1.00 m., amb formigó
HM-20/P/20/I. Inclosos conductes interns per pas de cablejats, subministrament i col.locació de platina base i el
moviment de terres corresponent.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 FG380902 m Subministrament i col.locació Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

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

1 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

6 FDK2X101 UT Troneta de registre d'enllumenat de 400 x 400 mm. Inclou tots els treballs derivats de l'excavació, la construcció
i el bastiment i la tapa.
Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics

EUR
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Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit
de sorra
Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124, col.locat amb morter

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 FHM1XF28 u Subministrament i col.locació Columna cilindrica de planxa d'acer galvanitzat de 12 m d'alçària tipus Prim o
equivalent, coronament sense platina, amb base platina i porta, col�locada sobre dau de formigó. Amb tot el
necessaria per la seva instal.lació. Inclou base platina+porta,colocada en dau de formigó.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 FHN3XB20 UT INSTALLACIO LLUMINARIA TOP-404/A-40 100 W HMC CARANDINI o equivalent
Subministrament i col.locació lluminària vial d'alumini injectat, reflector d'alumini anoditzat, tancament de vidre,
per montatge lateral o vertical i clase I. Lluminària amb IP44 i IK8 i marcatge CE.Grup òptic IP66. Amb equip
d'encesa amb arrancador temporitzat 100 W model UAL TT/CL1 VS HM de la marca ETI o equivalent. Incorpora
el subministrament i col.locació Làmpada de 100 W de HAL Master City White Philips o equivalent. INCLOU
TOT EL NECESSARI PEL SEU MUNTATGE.(Inclou la seva orientació).Inclou el conductor de coure de 1000 V
de  3 x 2.5 mm2 i la seva instal�lació del conductor.

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

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 FG314606 m Subministrament i col.locació Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, bipolar de secció 4x10
mm2, col.locat en tub

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

1 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

Obra 01 PRESSUPOST 20130723
Capítol 04  URBANITZACIO (1)
Subcapitul 02  SANEJAMENT

1 FD7JJ186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rididesa 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 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 20,000

2 FD5J6F0E u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de
15 cm de formigó HM-20/P/20/I.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 FD5Z8JC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 740x270x100 mm, classe C250 segons
norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció, col�locat amb morter.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal�lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i compactació amb
terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora

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

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

Obra 01 PRESSUPOST 20130723
Capítol 04  URBANITZACIO (1)
Subcapitul 03  PAVIMENTS

1 K2131223 m3 Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans
de començar l'enderroc i els aixecats  al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.

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

1 Fonamentació soterrada 2,000 25,000 0,700 0,200 7,000 C#*D#*E#*F#

2 2,000 15,000 0,700 0,200 4,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,200

2 F221D6J2 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb
escarificadora i càrrega indirecta sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre
els perfils transversals del terreny aixecats abans de començ ar les obres i els perfils teòrics assenyalats als
plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport
del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la cà rrega, 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
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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 27,000 15,000 0,200 81,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 81,000

3 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

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

1 27,000 15,000 405,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 405,000

4 F226120A m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de
fins a 25 cm, amb una compactació del 90 % del PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

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

1 27,000 15,000 0,150 60,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,750

5 F2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
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 27,000 15,000 0,150 60,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,750

6 F9651ADH m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C9 de 13x25 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 30 a 35
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 Previsió 2,000 18,000 36,000 C#*D#*E#*F#

2 2,000 25,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 86,000

7 F9H1C2Q1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf PMB 45/80-65(BM-3c) D modificada amb
cautxú , amb betum modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada.
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Criteri d'amidament: t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les
seccions tipus especificades a la DT, per els gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes dels assaigs de
control de cada lot.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa
subjacent.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.

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

1 Edificació 27,000 15,000 0,050 2,400 48,600 C#*D#*E#*F#

2 Repas 20,000 2,500 0,050 2,400 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,600

8 F9J11DA0 m2 Reg de penetració amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 3 kg/m2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
No són d'abonament els excessos laterals.
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit.

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

1 Edificació 27,000 15,000 405,000 C#*D#*E#*F#

2 Repas 20,000 2,500 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 455,000

9 F9A1101L m3 Paviment de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa
subjacent.
No són d'abonament els es creixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes
subjacents.

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

1 Previsió 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST 20130723
Capítol 04  URBANITZACIO (1)
Subcapitul 04  REPOSICIONS

1 K81136L5 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:0,5:4,
remolinat i lliscat amb ciment blanc de ram de paleta 22,5 X.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns,
com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també  aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que
s'hagin embrutat.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Retall de gelosia 2,000 25,000 0,200 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 K898DFM0 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat de potassa amb acabat llis, i pigments, amb
una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%

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

1 Retall de gelosia 2,000 25,000 0,200 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 FR44542D u Subministrament de Morus alba Fruitless de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5
cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

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

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 FR612452 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i
compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

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

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000
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Obra 01 Pressupost 20130723

Capítol 01 TREBALLS PREVIS

1 FBB3RS01 PA Partida alçada de cobrament íntegre pel suministre, muntatge i
desmuntatge dels cartells per desviament de trànsit inclòs fixacions i
suports, tancament de la zona de treball segons planols de projecte,
adequació de la zona de treball, retirada de pilones, i despeses de
seguretat i salut. (P - 13)

2.200,00 1,000 2.200,00

2 K1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl�lica fixa formada per
bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col�locada a tota la cara exterior i amarradors
cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2.
(P - 30)

5,74 360,000 2.066,40

3 K1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl�lica fixa, formada per
bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball
d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida col�locada a tota la cara
exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements
de senyalització normalitzats.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2.
(P - 31)

0,13 10.800,000 1.404,00

4 K15QU160 m2 Protecció provisional d'edificació amb taulons i tendals de lona i
plàstic, sobre cavallets o bastides encavalcades, amb recollida
provisional d'aigües (P - 32)

5,61 360,000 2.019,60

5 K21H101A u Desmuntatge de llumenera superficial, amb mitjans manuals, aplec de
materials per a la seva reutilització i càrrega de runes sobre camió o
contenidor (P - 38)

3,77 5,000 18,85

6 FHM3XN22 UT MECANITZACIO SUPORT I INSTALLACIÓ LLUMENERA.
Inclou tot el material i mà d'obra necessari per mecanitzar el suport i
adaptarlo per poder fixar-hi la llumenera.
Inclou la fixació de la llumenera.
Inclou galvanització i pintura de les peçes de mecanització
necessaries segons instruccions de la direcció de l'obra. (P - 26)

51,50 3,000 154,50

7 FG31V501 m Subministrament i col.locació Conductor de designació UNE RZ 0,6/1
kV trenat en feix, amb coberta aïllant de polietilè reticulat (XLPE), amb
conductor neutre fiador, de secció 5x6 mm2. Instal�lat a façana i amb
tot el material corresponent. (P - 21)

4,71 50,000 235,50

8 FHM1XF31 u Pou de fonamentació. Subministrament i col.locació de pal de fusta de
fins a 10 metres. Posterior reblert amb formigo o terra compactada.
Inclou tot el petit material per suportar els cables. (P - 24)

273,26 3,000 819,78

TOTAL Capítol 01.01 8.918,63

Obra 01 Pressupost 20130723

Capítol 02 ENDERROC

1 E2111600 m3 Enderroc complert de volum aparent d'edificació fins a cota de
l'urbanització perimetral inclòs la fonamentació per sobre aquet nivell
exterior, amb estructura d'obra de fàbrica, inclòs escombreries,
mobiliaris, elements banals, instal�lacions i canalitzacions existents,
amb mitjans manuals i mecànics, sense classificació del residu i

7,08 5.310,000 37.594,80
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càrrega sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m3 de volum aparent, realment enderrocat,
amidat com a diferència entre els perfils trets abans de començar
l'enderroc i els trets al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.
(P - 1)

2 K2131223 m3 Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb compressor
i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum realment enderrocat, amidat com a
diferència entre els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els
aixecats  al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.
(P - 33)

109,69 1,260 138,21

3 K21JK011 u Enderroc de dipòsit d'aigua de 200 a 250 l de fibrociment i base de
suport d'obra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segons
les especificacions de la DT.
(P - 39)

29,46 24,000 707,04

4 K21D3611 m Enderroc de xemeneia i xarxa de sanejament superficial de tub de
fibrociment de diàmetre fins a 50 cm, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocat, amidat per
l'eix de l'element, segons les especificacions de la DT.
(P - 37)

6,63 126,000 835,38

5 K2165511 m2 Enderroc de gelosia de ceràmica fins a 15 cm de gruix, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
(P - 34)

5,46 90,000 491,40

6 K21Z2760 m Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de
carborúndum.
Criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amidada
segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada
expressament per la DF.
(P - 40)

5,54 30,000 166,20

7 K2191306 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 - 35)

3,48 62,500 217,50

8 K219CC12 m2 Enderroc de vorera de panot i base de formigó, de 15 cm de gruix,
amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
(P - 36)

7,50 97,500 731,25

9 F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant (P - 12) 2,48 74,000 183,52

TOTAL Capítol 01.02 41.065,30

Obra 01 Pressupost 20130723

Capítol 03 GESTIO DE RESIDUS

1 K2R64239 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal�lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut
de més de 10 i fins a 15 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.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
(P - 41)

7,92 756,000 5.987,52

EUR
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2 K2RA7580 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no
especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 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.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la
informació necessàri a per complimentar el certificat de disposició de
residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.
(P - 42)

11,38 756,000 8.603,28

3 E2RA7FD0 kg Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment
especials amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: kg de pes 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.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la
informació necessàri a per complimentar el certificat de disposició de
residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.
(P - 2)

0,11 9.000,000 990,00

TOTAL Capítol 01.03 15.580,80

Obra 01 Pressupost 20130723

Capítol 04 URBANITZACIO (1)

Subcapitul 01 ENLLUMENAT

1 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal�lacions de 40 cm d'amplària i 70
cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la
pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora (P - 4)

9,23 50,000 461,50

2 FG23ED15 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N,
amb unió endollada i muntat superficialment.
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 com a conseqüència dels
retalls.
La instal�lació inclou els accessoris i les fixacions.
(P - 19)

10,08 12,000 120,96

3 FG22TF1K m Subministrament i muntatge tub corbable corrugat de polietilè, de
doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de
20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada (P - 18)

2,31 50,000 115,50

4 FHM3X001 u Subministrament i col.locació Basament per a bàcul d'enllumenat
públic, de 1.20x1.20x1.00 m., amb formigó HM-20/P/20/I. Inclosos
conductes interns per pas de cablejats, subministrament i col.locació
de platina base i el moviment de terres corresponent. (P - 25)

160,94 1,000 160,94

5 FG380902 m Subministrament i col.locació Conductor de coure nu, unipolar de
secció 1x35 mm2, muntat superficialment (P - 22)

6,39 50,000 319,50

6 FDK2X101 UT Troneta de registre d'enllumenat de 400 x 400 mm. Inclou tots els
treballs derivats de l'excavació, la construcció i el bastiment i la tapa.
Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics
Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra
Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,

90,12 2,000 180,24

EUR



Projecte d´enderro del bloc 9 - Illa 15 - de la modificació puntual de POUM a l´ambit del polígon 2
de Ca n´Anglada

PRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOST Pàg.: 4

recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col.locat amb morter
(P - 17)

7 FHM1XF28 u Subministrament i col.locació Columna cilindrica de planxa d'acer
galvanitzat de 12 m d'alçària tipus Prim o equivalent, coronament
sense platina, amb base platina i porta, col�locada sobre dau de
formigó. Amb tot el necessaria per la seva instal.lació. Inclou base
platina+porta,colocada en dau de formigó. (P - 23)

1.316,50 1,000 1.316,50

8 FHN3XB20 UT INSTALLACIO LLUMINARIA TOP-404/A-40 100 W HMC CARANDINI
o equivalent
Subministrament i col.locació lluminària vial d'alumini injectat, reflector
d'alumini anoditzat, tancament de vidre, per montatge lateral o vertical i
clase I. Lluminària amb IP44 i IK8 i marcatge CE.Grup òptic IP66. Amb
equip d'encesa amb arrancador temporitzat 100 W model UAL TT/CL1
VS HM de la marca ETI o equivalent. Incorpora el subministrament i
col.locació Làmpada de 100 W de HAL Master City White Philips o
equivalent. INCLOU TOT EL NECESSARI PEL SEU
MUNTATGE.(Inclou la seva orientació).Inclou el conductor de coure de
1000 V de  3 x 2.5 mm2 i la seva instal�lació del conductor.

(P - 27)

360,46 3,000 1.081,38

9 FG314606 m Subministrament i col.locació Conductor de coure de designació UNE
RV-K 0,6/1 kV, bipolar de secció 4x10 mm2, col.locat en tub (P - 20)

5,20 60,000 312,00

TOTAL Subcapitul 01.04.01 4.068,52

Obra 01 Pressupost 20130723

Capítol 04 URBANITZACIO (1)

Subcapitul 02 SANEJAMENT

1 FD7JJ186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 315 mm, de rididesa 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 - 16)

19,82 20,000 396,40

2 FD5J6F0E u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix
de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT.
(P - 14)

88,52 2,000 177,04

3 FD5Z8JC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal,
de 740x270x100 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 12
dm2 de superfície d'absorció, col�locat amb morter.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT.
(P - 15)

58,59 2,000 117,18

4 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal�lacions de 40 cm d'amplària i 70
cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la
pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora (P - 4)

9,23 20,000 184,60

TOTAL Subcapitul 01.04.02 875,22

Obra 01 Pressupost 20130723

Capítol 04 URBANITZACIO (1)

Subcapitul 03 PAVIMENTS

EUR
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1 K2131223 m3 Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb compressor
i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum realment enderrocat, amidat com a
diferència entre els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els
aixecats  al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.
(P - 33)

109,69 11,200 1.228,53

2 F221D6J2 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50),
realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta
sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions
de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del
terreny aixecats abans de començ ar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense
l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els
treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la cà rrega, 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 - 3)

6,19 81,000 501,39

3 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
PM.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
(P - 6)

1,34 405,000 542,70

4 F226120A m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 90 % del PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT.
(P - 5)

5,72 60,750 347,49

5 F2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT.
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 - 7)

10,28 60,750 624,51

6 F9651ADH m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C9 de 13x25 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 30 a 35 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT.
(P - 8)

30,09 86,000 2.587,74

7 F9H1C2Q1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
PMB 45/80-65(BM-3c) D modificada amb cautxú , amb betum
modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític, estesa i compactada.
Criteri d'amidament: t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els
amples de cada capa segons amb les seccions tipus especificades a la
DT, per els gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes dels

71,07 54,600 3.880,42

EUR
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assaigs de control de cada lot.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície
d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o
d'adherència.
(P - 10)

8 F9J11DA0 m2 Reg de penetració amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1), amb dotació 3 kg/m2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
No són d'abonament els excessos laterals.
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a
donar obertura al trànsit.
(P - 11)

1,60 455,000 728,00

9 F9A1101L m3 Paviment de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 100
% del PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície
d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament els es creixos laterals ni els necessaris per a
compensar la minva de gruixos de capes subjacents.
(P - 9)

32,92 10,000 329,20

TOTAL Subcapitul 01.04.03 10.769,98

Obra 01 Pressupost 20130723

Capítol 04 URBANITZACIO (1)

Subcapitul 04 REPOSICIONS

1 K81136L5 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m
d'alçària, amb morter mixt 1:0,5:4, remolinat i lliscat amb ciment blanc
de ram de paleta 22,5 X.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb
els criteris següents:
En paraments verticals:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes,
etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments.
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les
obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.
(P - 43)

29,54 10,000 295,40

2 K898DFM0 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat de
potassa amb acabat llis, i pigments, amb una capa de fons
d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les
especificacions de la DT.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
(P - 44)

13,94 10,000 139,40

3 FR44542D u Subministrament de Morus alba Fruitless de perímetre de 25 a 30 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75

169,79 4,000 679,16

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

4 FR612452 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35 cm
de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i
compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a
camió.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT.
(P - 29)

65,03 4,000 260,12

TOTAL Subcapitul 01.04.04 1.374,08

EUR
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2.6.- RESUM DE PRESSUPOST   
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RESUM DE PRESSUPOSTRESUM DE PRESSUPOSTRESUM DE PRESSUPOSTRESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Subcapitul Import

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

Subcapitul 01.04.01  ENLLUMENAT 4.068,52

Subcapitul 01.04.02  SANEJAMENT 875,22

Subcapitul 01.04.03  PAVIMENTS 10.769,98

Subcapitul 01.04.04  REPOSICIONS 1.374,08

Capítol 01.04  URBANITZACIO (1) 17.087,80

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

17.087,80

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

NIVELL 2: Capítol Import

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

Capítol 01.01  TREBALLS PREVIS 8.918,63

Capítol 01.02  ENDERROC 41.065,30

Capítol 01.03  GESTIO DE RESIDUS 15.580,80

Capítol 01.04  URBANITZACIO (1) 17.087,80

Obra 01 Pressupost 20130723 82.652,53

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

82.652,53

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

NIVELL 1: Obra Import

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

Obra 01 Pressupost 20130723 82.652,53

82.652,53

EUR
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2.7.- ÚLTIM FULL DE PRESSUPOST 
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 82.652,53

13 % Despeses generals SOBRE 82.652,53...................................................................... 10.744,83

6 % Benefici industrial SOBRE 82.652,53.......................................................................... 4.959,15

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE € 98.356,51

21 % IVA SOBRE 98.356,51.............................................................................................. 20.654,87

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 119.011,38

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a 

cent dinou mil onze euros amb trenta-vuit cèntims
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PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
 
 
El pressupost pel coneixement de l’Administració del Projecte d’enderroc del bloc 9- Illa 
15 - de la Modificació puntual de POUM a l’àmbit del polígon 2 de Ca n’Anglada, es 
presenta a continuació. 
 
 
 

 

Pressupost d’execució material (P.E.M.) 82.652,53€

Benefici Industrial + Despeses Generals (19%) 15.703,98€

I.V.A. (21%) 20.654,87€

Pressupost d’execució per contracte (P.E.C.) IVA inclòs 119.011,38€

FECSA  (amb I.V.A) 1.887,39€

Pressupost del Coneixement de l’Administració 120.898,77€

 
 
Terrassa, octubre de 2013 
 
 
 
 
 
 
 
Antoni Serra i Monté 
Arquitecte 
Director de Serveis d’Urbanisme, Planificació 
Territorail i Grans Infraestructures 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rosa Maria Pallarés i Cequiel 
Arquitecta 
Servei de Llicències i Protecció de la Legalitat 

 
 
 
 
 
Sergi Murciano 
Arquitecte tècnic 
Servei de Projectes i Obres 
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3 . PLÀNOLS 
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4.- ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 



   
OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS

   
   

1. Treballs previs

Reconeixement previ

El reconeixement previ de l’edificació que s’ha de desconstruir consisteix en una

inspecció tècnica que ha de permetre determinar l’edat de l’edifici, els materials

majoritaris, les tècniques constructives que s’hi van utilitzar i les característiques

constructives de l’estructura original. També ha de permetre determinar les

transformacions que s’han fet en l’estructura, l’estat actual dels elements estructurals i

constructius que poden participar en l’estabilitat i la resistència de l’edifici, l’estat actual de

les instal·lacions i l’estat actual dels edificis immediats.

Llicències, permisos i comunicacions

S’han de tramitar les llicències i permisos necessaris per a poder dur a terme l’obra. S’ha

de comunicar la intenció d’efectuar els treballs als organismes públics o privats afectats.

És el cas de les companyies de serveis, els serveis municipals dels ajuntaments, etc.

Tractament especial de locals de l’edifici

Cal fer un tractament especial d’aquells locals de l’edifici que hagin estat magatzem de

productes tòxics o contaminats aïllant al mateix temps els materials produïts per

l’enderrocament per ésser tractats o dipositats de forma convenient. També s’han de

desinfectar i desinsectar tots els locals dels hospitals, els locals que hagin tingut un ús per

a animals i tots aquells en què pugui haver-hi nius de paràsits, rosegadors i insectes.

Anul·lació de les instal·lacions existents

No s’ha de començar la desconstrucció de l’edifici fins que les companyies

subministradores de serveis hagin anul·lat les connexions d’aigua, d’electricitat, de gas,

etc. Tot i que, d’acord amb aquestes companyies, es deixin els serveis necessaris per a
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l’obra, els quals han d’estar protegits de manera adequada.

Cal deixar connexions d’aigua per regar, per evitar la pols durant l’enderroc. La connexió

d’electricitat sempre serà condemnada, amb la finalitat d’evitar el risc d’accident per

contacte elèctric. No obstant això, si és necessària una connexió per al servei de l’obra

cal demanar-ne una d’independent. S’han de tapar les boques del clavegueram, per evitar

possibles emanacions de gasos, i s’han de buidar de combustible tots els dipòsits i

canonades.

Estintolament previ

Durant el procés de desconstrucció, l’estat tensional a què estan sotmesos els elements

constructius de l’edifici experimenta canvis significatius amb més rapidesa que en un

procés de construcció. Els canvis més comuns tenen origen en acumulació de

sobrecàrregues en determinades parts dels sostres,  entrada en càrrega d’elements que

no formen part de l’estructura de l’edifici i desmuntatge d’elements que, en aparença, no

formaven part de l’estructura però que en realitat transmetien càrregues.

Aquestes situacions i les anomalies estructurals que comunament manifesten les

edificacions que s’han d’enderrocar recomanen estintolar, abans de l’inici del procés, els

elements que poden provocar l’enderrocament incontrolat d’una part de la construcció.

Disposició de bastides

En aquests treballs les bastides són a la vegada un mitjà que permet treballar a diverses

altures i un suport per a altres mitjans de protecció col·lectiva. Les bastides s’han de

col·locar en totes les façanes de l’edifici i també serveixen de plataforma per efectuar els

treballs de desconstrucció de la mateixa façana. S’han de col·locar exemptes de

l’edificació, tot i que s’hi han d’unir en els punts necessaris per assegurar-hi la travada.

Definició de la gestió de residus

Per a facilitar el procés de desmuntatge dels elements arquitectònics perquè es puguin
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recuperar de la manera més completa possible, cal instal·lar els mitjans adients i,

sobretot, preveure les vies d’evacuació. En alguns casos aquestes vies obligaran a fer

demolicions parcials de l’edifici, les quals no han d’afectar l’estabilitat ni la resistència

d’altres elements.

Per tal de portar a terme un correcte procés de separació selectiva i emmagatzematge de

residus, es definiran els diferents punts d’aplec per a cada fase de desconstrucció, que

hauran d’estar degudament senyalitzats. Caldrà seguir els requeriments de les normatives

vigents en matèria de gestió de residus que siguin d’aplicació, sobretot pel que fa a les

fraccions de residus que sigui obligatori separar de forma individualitzada.

Caldrà posar especial atenció a l’extracció dels residus especials, sobretot en el cas que

hi hagi elements de fibrociment que continguin amiant, cas en el que caldrà seguir

estrictament els requeriments de les normatives específiques per a aquest tipus de

residus.

   
2. Desmuntatge dels elements no estructurals

Després dels treballs previs, cal dur a terme el desmuntatge dels elements que no formen

part de l’estructura de l’edifici i que no són suport de cap altre element.

Desmuntatge d’equips d’instal·lacions

Els equips industrials d’instal·lacions més comuns en els edificis que s’han d’enderrocar

són els ascensors, els de les instal·lacions de calefacció i de refrigeració, els aparells

productors d’aigua calenta, els grups de pressió d’aigua, els grups electrògens, etc. Quan

les instal·lacions dels serveis generals de l’edifici han estat anul·lades, s’ha d’iniciar el

desmantellament dels equips industrials i de la maquinària en general. L’ordre d’execució

del procés ha de ser l’invers al d’instal·lació, de manera que no afecti l’estabilitat dels

elements de suport existents. Cal tenir en compte així mateix que hi ha altres components

de les instal·lacions domèstiques que poden ser desmuntats: els aparells sanitaris i el

mobiliari fix de la cuina i del safareig. Si s’ha previst la reutilització dels equips industrials i

de la maquinària, cal que personal especialitzat faci el desmuntatge dels equips.
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Desmuntatge de materials de revestiment, acabat i decoració

En general, en primer lloc s’ha de procedir a desmuntar els elements arquitectònics que

s’hagin de reutilitzar que no tenen funció portant en l’edifici. L’objectiu evident és

retirar-los abans que el procés de desmantellament pugui afectar-ne l’aspecte o la

durabilitat. Els materials de revestiment o els acabats i alguns elements decoratius,

sobretot si són de naturalesa pètria, poden estar sotmesos a càrregues i, per això, formen

part d’un determinat equilibri tensional de l’element constructiu. Tot i que sempre s’ha de

començar el desmuntatge per aquests elements, cal comprovar que no estiguin sotmesos

a esforços i que no formin part de cap element portant.

Aquest és el cas, per exemple, dels aplacats de pedra que arriben des de terra fins al

sostre i que participen com una part més en la secció portant d’un element, i dels

paviments hidràulics que poden formar part de la secció resistent útil del sostre. En

aquests casos, si es pretén recuperar els materials i els elements per reutilitzar-los, els

treballs és necessari fer-los planta per planta, quan la immediata superior hagi estat

enderrocada. Si no és així, les plantes superiors no han de suportar cap sobrecàrrega

d’ús. En tot cas cal comprovar prèviament si en desmuntar el revestiment la pèrdua de

secció de l’element constructiu és significativa. Llavors cal fins i tot estintolar l’element que

té càrrega.

Desmantellament d’instal·lacions

Un cop hagin estat desmuntats els elements arquitectònics reutilitzables, cal començar el

procés de desmantellament de les conduccions de fluids i altres instal·lacions que resten

vistes i que es poden desmuntar fàcilment sense afectar la resistència o l’estabilitat de

l’element constructiu que hi està en contacte.

Quan les conduccions són encastades, si el procés de desmuntatge in situ és complex o

no es pot fer amb prou seguretat, s’han de desmuntar a terra, una vegada s’ha enderrocat

l’element constructiu de què formen part. D’aquesta forma, s’evita la pèrdua de secció del

sostre o paret per on discorre la conducció, que pot arribar a ser considerable segons la

profunditat a què estigui. En aquest sentit, si durant el procés es preveu una pèrdua de
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seguretat, cal procedir a estintolar la part afectada.

En cas que hi hagi instal·lacions amb elements de fibrociment que continguin amiant,

caldrà seguir estrictament els requeriments de les normatives específiques per a aquest

tipus de residus.

Desmuntatge de cobertes

S’ha de començar el procés de desmuntatge pels elements que sobresurten de la

coberta: xemeneies de llar de foc, conductes de ventilació de gasos, fums i cambres

sanitàries. En general, si no hi ha prou espai lliure als voltants cal desmuntar les

xemeneies i els conductes element per element i no per empenta o tracció. El

desmuntatge cal fer-lo des d’una plataforma. No s’ha de permetre fer caure els materials

o parts dels elements sobre el pla de la coberta.

En les cobertes inclinades, sempre s’ha d’iniciar el desmuntatge dels plans inclinats de

les cobertes pel carener, seguint el sentit descendent, fins als aiguafons i els voladissos

(ràfecs). El procés ha de seguir un ordre simètric, de manera que no es produeixin

caigudes de trams per desequilibri de càrregues. La coberta s’ha de desmuntar des de les

capes situades més a l’exterior cap a les interiors. És a dir, primer cal desmuntar el

material de cobert; tot seguit, la placa de suport, i, finalment, l’estructura de la coberta.

En les estructures de cobertes a base d’encavallades, si els cabirons i les corretges

actuen com a elements de travada, no s’ha de començar a desmuntar l’encavallada

sense estintolar-la prèviament. També s’hi ha de fixar un cable per sobre del centre de

gravetat, per evitar que basculi o que caigui de sobte. Si el desmuntatge de l’encavallada

es fa per parts, s’ha d’estintolar prèviament i començar el desmuntatge pels cavalls. Si

l’encavallada ha de ser reutilitzada, s’ha de desmuntar sencera. Per això s’ha de penjar

de manera que no s’alteri gaire l’estat tensional per al qual ha estat projectada i no hi

apareguin deformacions que en facin difícil la reutilització.

En les cobertes planes el desmuntatge de la capa de formació de pendents, ja sigui

d’envanets de sostremort o de material de rebliment, no significa la demolició de la placa
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de compressió del sostre ni l’afebliment de les bigues i biguetes. Si la capa de formació

de pendents és solidària o del mateix material que el sostre, la demolició s’ha de fer

conjuntament.

En cas que hi hagi cobertes amb elements de fibrociment que continguin amiant, caldrà

seguir estrictament els requeriments de les normatives específiques per a aquest tipus de

residus.

Demolició d’envans i parets interiors

En la descripció del desmuntatge dels materials de revestiment, s’ha vist que elements

que no participaven en el descens de les càrregues de l’edifici poden arribar a estar

fortament comprimits. Cal comprovar sempre si els envans i les parets interiors de l’edifici

estan o no sotmesos a càrregues verticals originades per una transmissió del sostre per

excessiva deformació. Si el sostre s’ha deformat i transfereix càrrega a l’envà, cal

estintolar-lo abans de desmuntar-lo. En els edificis d’estructura de formigó armat, si els

envans no estan sotmesos a càrregues verticals, els paraments s’han de tallar

verticalment, de dalt a baix, de manera que la caiguda es faci per empenta. Quan els

envans no són d’obra de fàbrica, és el cas dels d’entramats de fusta, de plàstic o de

metall, cal desmuntar-los seguint l’ordre invers a l’ordre en què se’n va fer el muntatge.

Demolició de parets de façana

Si la paret de façana forma part de l’estructura de l’edifici, en general cal desmantellar

prèviament tots els elements constructius situats per sobre: sostres, encavallades, etc. Si

la paret només té funció de tancament, s’ha de desmantellar després d’haver enderrocat

el sostre superior o la coberta i abans que el sostre o les bigues sobre les quals recolza.

En general, el desmuntatge del fustam de portes i finestres s’ha d’anar fent a mesura que

es faci el desmuntatge del parament. Si la paret de façana és portant, en cas de

desmuntar-la prèviament és recomanable estintolar l’obertura de la paret i instal’lar

proteccions per al personal, amb la finalitat d’evitar una caiguda fortuïta. Les parets de

façana que no formen part de l’estructura de l’edifici s’han de desfer planta per planta, de

forma que no hi ha d’haver parets de més d’una planta d’alçària sense travada superior
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del sostre.

   
3. Desmuntatge o enderroc de l'estructura

Quan s’han finalitzat el desmuntatge dels elements arquitectònics reutilitzables i els

treballs de recuperació dels material reciclables i s’han desmantellat els elements

constructius no portants, solament resta la demolició dels elements de l’estructura i de

tots els que han esdevinguts portants.

Sostres i bigues

El sostre s’ha de demolir, en general, després d’haver suprimit tots els elements situats

per sobre: pilars, envans, mobiliari fix, etc. Prèviament a la demolició cal estintolar les

seccions en voladís, el tram central de crugia que no es talla, les biguetes contínues en

dos trams consecutius i quan s’observi que el sostre s’ha deformat excessivament o que

ha cedit. Les càrregues que suporten els estintols s’han de transmetre als elements

estructurals inferiors que estan en bon estat, sense superar-ne mai la càrrega admissible.

Els estintolaments s’han de fer en sentit ascendent; és a dir, de baix a dalt, en sentit

contrari al procés de demolició. El procés s’ha de començar pels trams en voladís, sense

deixar-ne cap sense estintolar.

Les lloses de formigó armat s’han de desmuntar seguint els criteris següents: si l’armat és

en una sola direcció, s’han de tallar en seccions paral·leles a l’armadura principal; si

l’armadura té dues direccions, la direcció dels talls ha de formar requadres.

Quan els sostres estan formats per elements lineals prefabricats de formigó armat o

precomprimit, ferro, acer o fusta, en primer lloc cal observar l’estat dels extrems sobre els

suports. De fet, és necessari comprovar que els caps de les biguetes no estan degradats

per la humitat i la calor que pot transmetre-s’hi a través de la paret de façana o la

proximitat de zones humides o xemeneies. En aquest sentit, és imprescindible comprovar

l’estat de degradació de la fusta. En tot cas el desmuntatge de les biguetes s’ha d’iniciar

amb l’estintolament o la suspensió de la bigueta i, tot seguit, tallar-ne els extrems, a tocar

dels suports.
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En les escales, cal desmuntar primer els materials dels graons i els rebliments. Si l’escala

està formada per graons en voladís, no s’ha de desmantellar la paret on s’encasta. Cal

estintolar les voltes d’escala abans de començar a fer els talls de les seccions en què es

desmuntarà.

Amb les bigues de sostre cal tenir en compte els mateixos criteris que s’han exposat per a

les biguetes.

Pilars

Quan s’han desmantellat les seccions de sostre, les bigues i tots els elements que

carreguen sobre el pilar de suport, s’ha de procedir a tallar-lo pel pla de la base. Si el pilar

és de formigó, se n’han de tallar les armadures d’una de les cares i, per empenta o

tracció, fer-lo caure. Finalment, cal tallar les armadures de l’altra cara. No és convenient

que el pilar, una vegada a terra, recolzi en el sostre.

   
4. Neteja i obres complementàries

Un cop finalitzada la desconstrucció de l’edifici cal dur a terme la neteja de la totalitat del

solar per tal de deixar-lo preparat per a una futura nova construcció o urbanització. Quan

el sòl de l’edifici hagi estat en contacte amb productes tòxics o contaminants, cal

aplicar-hi un tractament especial per inertitzar-lo.   

En cas que durant el procés de desconstrucció de l’edifici s’hagi d’extreure algun element

o mobiliari urbà, o com a previsió per si se’n pogués malmetre algun, s’haurà de preveure

la seva reparació o reposició per tal de deixar l’entorn en l’estat que presentava abans

d’iniciar l’obra.

   
5. Mesures de minimització i prevenció de residus

Independentment de les accions realitzades en el projecte per tal de disminuir la

quantitats de residus produïts en una obra, cal tenir en compte que la gestió en obra

d’aquests residus també pot reduir-ne la quantitat.
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Una obra té dos tipus de gestió: la gestió dins de l’obra i fora de l’obra. Per aquest motiu

es considera imprescindible fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió

“internes” i “externes” més adequades per a la nostra obra d’acord  amb:

− L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra.

− La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ.

Pel que fa a la gestió “externa” de l’obra, s’ha de considerar sempre l’abocament en

dipòsits controlats com a última opció en la gestió dels residus de construcció i demolició,

i s’ha de tendir, per aquest ordre, a la reutilització, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de

valorització.   

Per fer-ho viable, la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de construcció i

demolició ha d’estar formada per la segregació dels residus inerts, dels residus no

especials i dels residus especials (aquests sempre han d’anar separats de la resta).

En el primer cas ens referim a la capacitat que pugi tenir una determinada obra de

construcció d’absorbir part dels residus inerts que genera; en el segon cas ens referim a

la viabilitat de comptar amb valoritzadors de residus (per exemple, si tenim a l’abast

recicladors de plàstic, de fusta, de metall, de paper i cartró, etc.).

Pel que fa a la gestió “interna” de l’obra, la classificació en origen (a la mateixa obra) dels

residus de construcció i demolició és el factor que més influeix en el seu destí final. Un

contenidor que surt de l’obra amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat

que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat directament cap

a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les característiques

físico-químiques exigides, pot ser reutilitzat (en el cas de la runa neta) a la mateixa obra

on s’ha produït.   

És a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar sotmesa a una

destria inicial que permeti disposar d’una matèria primera uniforme i d’un material

resultant de qualitat.
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− Per definir la possibilitat de reutilització i reciclatge in situ, caldrà deixar constància de:

− El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats

de reutilització, de les tipologies de residu, de l’espai de l’obra, de la viabilitat de tenir una

planta mòbil matxucadora a l’obra, etc.

La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a l’obra procedent del

reciclatge in situ dels residus petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de

residu petri (m3) que s’ha evitat de portar a l’abocador.

Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu

que poden contenir.   

Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instal·lacions de

valorització, separació, transferència o de dipòsits controlats).

Per exemple, els materials d’origen petri es poden reincorporar en una construcció, en

general per mitjà d’un procés de matxuqueig. Els materials asfàltics i bituminosos es

poden reincorporar en massa per a fer paviments i seccions de ferms.

Un cop identificat el residu generat, cal determinar les característiques fisicoquímiques del

material en funció del punt de reutilització i de les propietats definides en el projecte.

Qualsevol reaprofitament de material a la mateixa obra ha d’anar seguit per unes

garanties de qualitat del material.

Un altre aspecte important és la fase en la qual es produeix el residu, que ha d’ésser

anterior a la fase de la seva reutilització, en cas contrari, caldrà valorar-ne

l’emmagatzematge correcte, o valorar la possibilitat de portar-lo a un valoritzador i, en el

seu lloc, comprar material reciclat de les característiques demanades.

   
6. Gestió segons tipologia de residu. No Especials

Principalment els residus no especials s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres

d’edificació; contenen restes de formigó, maons, teules, materials ceràmics i derivats del

guix.   

Per definir les operacions de gestió de residus no especials, cal definir el tipus de

separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de

reutilització, de les tipologies de residu i de l’espai de l’obra.
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Cal que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que surt de l’obra amb

residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un

residu homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o,

fins i tot, si compleix amb les característiques fisicoquímiques exigides, pot ser reutilitzat

(en els cas de la runa neta) a  la mateixa obra on s’ha produït.

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra), i sigui

necessari fer-ho per requeriment del Reial Decret 105/2008, és obligatori derivar els

residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions on es faci un tractament previ i

des d’on el residu pugui ser finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva valorització

o, en el cas més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit controlat.   

La regulació de les operacions de la gestió de la runa i restes d’obra és fixada pel Decret

201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció i

modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny: enderrocs, runa i residus de la construcció

en general que es destinin a l’abandonament.   

La generació de l’estudi de gestió de residus ve donat pel compliment del Reial Decret

105/2008 pel qual es regula la producció i la gestió de residus de producció i demolició.

No es consideraran dintre d’aquest àmbit les terres i materials procedents de l’obra que

puguin reutilitzar-se in situ o bé en una altra obra autoritzada.   

Els residus no especials es poden gestionar de manera conjunta a l’obra en un únic

contenidor o bé en varis contenidors, en funció dels valors límit que demana el Reial

Decret 105/2008.

La classificació dels residus no especials en obra pot presentar el següent escenari:

Contenidor de residus inerts

Runes. LER 170107
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Segregació en un contenidor de runa amb destinació a un gestor autoritzat. Abans

d’evacuar les runes i restes d’obra, s’ha de verificar que no estan barrejades amb altres

residus.   

Principalment s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres d’edificació; contenen restes

de formigó, maons, teules, materials ceràmics i derivats del guix. La regulació de les

operacions de la gestió de la runa i restes d’obra està fixada pel Decret 201/1994

modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny.

Gestió: Utilització en la construcció. Deposició en dipòsit de terres i runes.   

Terres no aptes. LER 170504

Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat. Abans d’evacuar les

terres no aptes s’ha de verificar que no es troben barrejades amb altres residus.

S’originen generalment a obra civil i a edificació i són terres no aptes per a ser utilitzades.

Es tracta bàsicament d’argiles, terrenys amb guixos, amb matèries orgàniques, etc. Quan

les terres són aptes, es reutilitzen per a terraplens i altres usos de la mateixa obra.

Gestió: Deposició en dipòsit de terres i runes. Deposició de residus inerts.

Vidre. LER 170202

Segregació en un contenidor de vidre amb destinació a un gestor autoritzat.

 Generalment s’originen en obres d’edificació.

Gestió:   Reciclatge de vidre. Deposició de residus inerts.

Contenidors de residus no especials
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Ferralla. LER 170407

Fonamentalment s’originen en activitats consistents en la col·locació d’armadures

metàl·liques en estructures.   

Quan es generen en reparacions realitzades a l’obra i aquesta no disposa de contenidor

de ferralla, cal transportar-los al taller per optimitzar-ne la gestió.

Gestió:   Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics.

Fusta. LER 170201

S’originen generalment a partir de les activitats de desencofrat i també en activitats

derivades del transport de materials (palets).

Quan les fustes incorporen algun tipus de tractament químic, coles, vernissos, etc., es

gestionaran com a residus especials i el seu codi és LER-170204.    

S’originen generalment en abassegaments separatius o en segregació en un contenidor

de fusta amb destinació a un gestor autoritzat.

Gestió:   Reciclatge i reutilització de fustes i utilització com a combustible.   

Paper i cartró. LER 200101

Segregació en un contenidor de paper i cartró amb destinació a un gestor autoritzat.

S’originen principalment en les oficines provisionals i en la mateixa obra en operacions de

desembalatge.   

Gestió:   Reciclatge de paper i cartró, i utilització com a combustible. Digestió anaeròbia

seguida de compostatge.   
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Plàstics. LER 170203

Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un gestor autoritzat. Només

són reciclables els residus d’embalatges i  bosses netes, la resta caldrà gestionar-los com

a residus no especials barrejats.

S’originen generalment en oficines i obres en general procedents d’activitats de

desembalatge.   

Gestió:   Reciclatge de plàstics.   Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a

un gestor autoritzat.

PVC  (Plàstics). LER 170203

Segregació en un contenidor de residus no especials barrejats amb destinació a un gestor

autoritzat (no es pot barrejar amb la resta de plàstics).

S’originen generalment en la instal·lació de canonades, làmines d’impermeabilització de

cobertes i fusteria de PVC.

Gestió:   Contenidor de residus no especials barrejats (residus banals).   

Mescles bituminoses. LER 170302

Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat.

S’originen en obra civil en les activitats d’estesa, fresat i enderroc de mescles

bituminoses.

Gestió:   Utilització en la construcció. Reciclatge de mescles asfàltiques.   
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Fibra de vidre. LER 170604

Segregació en un contenidor de fibra i llana de vidre amb destinació a un gestor

autoritzat.   

Trobarem fibra de vidre fonamentalment en accessoris i canonades de sanejament i

caldereria, i fent funcions d’aïllant.   

Gestió:   Deposició de residus no especials.   

Pneumàtics. LER 160103

Segregació en abassegaments amb destinació a un gestor autoritzat.

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques.   

Gestió:   Recuperació de pneumàtics i utilització com a combustible.   Deposició de residus

no especials i condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no

halogenats.   

Residus biodegradables. LER 200201

Es genera en operacions de tala d’arbres com a conseqüència de l’activitat

d’esbrossament i replanteig a les obres. En cas de ser necessària una crema controlada,

cal l’autorització de l’Administració local. En aquest cas, s’han de prendre les mesures

preventives adequades per evitar incendis.

En qualsevol cas per realitzar una tala d’arbres caldrà el permís de tala corresponent.   

Gestió:   Compostatge. Digestió anaeròbia seguida de compostatge. Segregació en

abassegaments o en un contenidor de restes de poda amb destinació a un gestor

autoritzat.   
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Materials absorbents.  LER 150203

La terra de diatomees és un material absorbent utilitzat per recollir determinats productes

abocats accidentalment al sòl. S’usa majoritàriament en tallers de maquinària i substitueix

les serradures. També en aquests llocs de treball és habitual la utilització de draps per

netejar peces.   

En qualsevol cas la destinació final dels materials absorbents ha de ser segons la

tipologia del residu que s’hagi netejat amb aquests productes. Si es tracta d’olis,

hidrocarburs, etc., cal gestionar-los com a residus especials i el seu codi és LER- 150202.

Gestió: Deposició de residus no especials, incineració de residus no halogenats i

tractament per evaporació. Segregació en un contenidor de materials absorbents amb

destinació a un gestor autoritzat.   

Llots de bentonita. LER 170504

Es canalitzaran fins a basses ubicades a la mateixa obra. Finalment, seran evacuats amb

cisternes per gestors autoritzats.

La bentonita s’utilitza en fonamentacions especials per donar estabilitat al terreny. És

possible la seva reutilització en diferents fonamentacions de la mateixa obra.

Aquesta fitxa inclou també la gestió dels llots de perforació.   

Gestió: Utilització en la construcció i en el rebliment de terrenys.   Possible tractament

fisicoquímic i deposició en dipòsit de terres i runes. Deposició de residus inerts.   

Tòners d’impressió. LER 080318

Segregació en un recipient específic per al tòner amb destinació a un gestor autoritzat

Queden inclosos en aquest apartat els tòners d’impressió, cartutxos de tinta, etc.
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S’originen generalment en oficines provisionals de l’obra.   

Gestió:   Reciclatge de tòners.   Deposició de residus no especials.   

Restes de menjar. LER 200108

S’originen en els diferents àpats que els treballadors realitzen a l’obra.

Segregació en un contenidor de fracció orgànica amb destinació a un gestor municipal de

recollida d’escombraries.

Gestió: Compostatge i digestió anaeròbia seguida de compostatge.

Aquesta separació en contenidors es considera de màxims, en obra pot reduir-se el

número de contenidors en funció de les necessitats i de l’espai. Tot i que la normativa

aplicable no obligui a separar, és considera una correcta gestió de residus a l’obra

disposar d’un contenidor de residus inerts, un de ferralla, un de fusta i finalment un

contenidor de barreja de residus no especials. També s’aconsella disposar, a prop de les

casetes d’obra, d’uns petits contenidors de residus orgànics per als treballadors, i d’uns   

de paper i residus informàtics a prop de les oficines.

Per tal de millorar la gestió dels materials sobrants es preveu (en els contractes

particulars) que les empreses subcontractades s’ocupin dels residus que generen

(excepte els d’origen petri).   

   
7. Gestió segons tipologia de residu. Especials

S’entenen com a residus especials aquelles substàncies que a causa de la seva

composició química i de les seves característiques (inflamabilitat, toxicitat, reactivitat

química, etc.) són perilloses per a la salut i/o per al medi ambient. Moltes d’aquestes

substàncies tenen l’agreujant de ser difícils de degradar per la natura, amb la qual cosa

s’acumulen en el medi i els seus danys repercuteixen durant molt de temps; altres, en

degradar-se produeixen substàncies encara més perilloses que les originals. Per tot això,
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aquests residus requereixen una consideració i un tractament especial.

En la definició que dóna la   Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, es considera residu

perillós tot aquell que figuri en la llista aprovada en el   R.D. 952/1997 de Residus

Perillosos, així com els recipients i envasos que els hagin contingut, els que hagin estat

qualificats com a perillosos per la normativa comunitària i els que el Govern pugui aprovar

de conformitat amb el que s'estableix a la normativa europea o en convenis

internacionals.

Els residus especials que se segreguin a l’obra mateixa cal gestionar-los a través de

contenidors, abassegaments separatius o altres mitjans, de manera que s'identifiqui

clarament el tipus de residu.

− Els residus especials tòxics i perillosos no podran ser emmagatzemats més de 6

mesos, i s'haurà de demanar permís a l’entitat corresponent per tal d’ampliar aquest

termini de permanència. Per aquest motiu, aquest tipus de residus ha de venir

etiquetat de manera que quedi clarament identificada la data del seu

emmagatzematge. En aquesta etiqueta, caldrà incloure-hi a més:

- El codi d’identificació del residu.

- El nom, l’adreça i el telèfon del titular dels residus.

- La naturalesa dels riscos que presenten els residus (per mitjà d’un pictograma).

Els residus han d’ésser retirats per gestors autoritzats, els quals seran els encarregats

d’assegurar-ne la gestió òptima: valorització, reutilització, deposició controlada, etc.   

S’adoptaran les mesures següents:

− El vessament de qualsevol tipus de líquid a l’obra estarà prohibit.   

− S’hauran d’emmagatzemar els olis emprats en condicions satisfactòries, evitant les

barreges amb aigua o altres residus no oliginosos, han d'estar en instal·lacions que

permetin la conservació fins a la seva recollida, gestió i lliurament a persona

autoritzada, degudament ubicades i senyalitzades.   

− Els canvis d’oli es faran en la zona condicionada o en una cubeta mòbil.   

− Els residus especials s’hauran d’emmagatzemar degudament tapats i de manera que
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qualsevol vessament no pugui entrar en contacte amb el terreny. A més, es

disposaran de materials absorbents a l'obra.

A continuació es descriuen la valorització i el tractament per a cada residu :

Residus productes químics perillosos. LER 160506

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat.

S’ha d’assegurar que els diferents envasos estan tancats degudament per evitar que se’n

barregin els continguts.

Es gestionen a través de centres de transferència. Poden ser de tipologia molt variada,

àcids, detergents, coles, etc., però generalment se’n generen poques quantitats. En

aquest apartat s’inclouen residus com tints, resines, vernissos, dissolvents, additius de

formigó, desencofrants, àcids per acabats de formigó, líquids per polir el terratzo, etc. En

qualsevol cas, atesa la gran varietat de productes d’aquestes característiques que hi ha al

mercat, és convenient demanar en cada cas el full de seguretat al fabricant per

determinar-ne la gestió.

Gestió: Reciclatge de substàncies orgàniques que no s’utilitzen com a dissolvents i

regeneració d’altres materials inorgànics.   Tractament específic. Tractament fisicoquímic.

Envasos i utillatge de productes químics. LER 150110

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat.

S’originen en obres d’edificació, al taller de maquinària i, més puntualment, en obra civil.

En aquest apartat s’inclouen envasos de pintures, tints, resines, coles, vernissos,

dissolvents, additius de formigó, desencofrants, àcids per a acabats de formigó, líquids

per polir el terratzo, etc.

Gestió:   Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics, i
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recuperació, reutilització i regeneració d’envasos. Reciclatge de paper i cartró.

Condicionament previ a disposició del rebuig. Deposició de residus especials i incineració

de residus no halogenats.

Aerosols. LER - 150111

Segregació en un contenidor d’aerosols amb destinació a un gestor autoritzat.

Aquest residu és generat, entre d’altres, pels equips de topografia en el moment de

senyalitzar-ne les referències.

Gestió:   Tractament específic.

Olis usats de maquinària o similar. LER 130205

Segregació en bidons o dipòsits específics amb destinació a un gestor autoritzat.

Aquests recipients han de romandre tancats per evitar l’aigua de pluja i s’han d’identificar

degudament.

Es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques o vehicles de

l’obra.

Gestió:   Regeneració d’olis minerals.

Envasos d’olis, combustibles o similar. LER 150110

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat.

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques.   

Gestió:   Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics, i

recuperació, reutilització i regeneració d’envasos. Condicionament previ a disposició del

rebuig. Deposició de residus especials i incineració de residus no halogenats.

Filtres usats d’oli. LER 160107
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Trabucament en origen de l’oli contingut i segregació de l’oli i del filtre, per separat, a

contenidor amb destinació a gestor autoritzat.

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres

públiques.

Gestió:   Extracció de l’oli del filtre per premsatge o un altre mètode de separació.

Reciclatge de metalls.

Bateries usades. LER 160601

Segregació en un contenidor específic per a bateries amb destinació a un gestor

autoritzat. En la seva manipulació s’han d’evitar les ruptures i vessaments.

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques.

Gestió:   Recuperació de bateries, piles i acumuladors.

Llots i residus procedents del rentat de màquines. LER 161003

El rentat de les màquines s’ha de realitzar al taller de maquinària i en zones habilitades

per a aquesta activitat per assegurar l’emmagatzematge dels residus resultants mitjançant

dipòsits hermètics. Finalment, els residus han de ser evacuats amb cisternes per gestors

autoritzats. Aquests residus són més preocupants del que es podria pensar, atesa la

presència important de greixos i olis en aquest tipus de màquines. Així mateix, és freqüent

la utilització de dissolvents per afavorir la neteja, que s’incorporen al residu final.

Gestió:   Condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no

halogenats, tractament per evaporació i tractament fisicoquímic.

Transformadors i condensadors que contenen PCB i PCT. LER 160209

En cas d’haver de gestionar aquests tipus de residus, s’ha de fer per mitjà d’un gestor

autoritzat.
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Es tracta de transformadors i condensadors que contenen PCB (policlorbifenil) i PCT

(policlorterfenil). Aquest residu es genera bàsicament en operacions de desconstrucció.

La manipulació d’aquests aparells es realitzarà sempre mitjançant personal procedent

d’empreses especialitzades.

Al Reial decret 1378/1999, s’estableixen les mesures per a l’eliminació i gestió dels

policlorbifenils i policlorterfenils, i dels aparells que els continguin.

Gestió:   Tractament específic. Incineració de residus halogenats.

Fluorescents Usats. LER 200121

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat.

És important evitar la ruptura dels tubs en el moment de manipular-los per evitar la fuita

del gas.

La gestió dels fluorescents és aplicable també a les làmpades de vapor de mercuri i

làmpades de baix consum.

Gestió:   Recuperació de fluorescents.

Piles usades. LER 160603   (piles amb mercuri)

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat.

Se’n generen poques quantitats i en general procedeixen d’oficines i de petits equips de

l’obra. Les piles de botó són molt tòxiques per al medi ambient perquè contenen mercuri.

Gestió:   Recuperació de bateries, piles i acumuladors. Estabilització.

   
8. Gestió segons tipologia de residu. Especials. Amiant.

La gestió dels residus que contenen amiant actualment ha esdevingut un gran problema

per a les deixalleries. Es tracta d'un mineral que ha estat àmpliament utilitzat a la indústria

i a l'àmbit domèstic. Des del 14 de desembre de 2002 se'n prohibeix la utilització, la

producció i la comercialització a Espanya per l'Ordre ministerial de 7 de desembre de

2001. Es troba, però, instal·lat a molts llocs, especialment en edificacions antigues
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construïdes entre els anys 1965 i 1980, amb una alçària de més de cinc plantes i

proveïdes de calefacció central.   

Les fibres d'amiant es trenquen longitudinalment i són molt fines, per això la inhalació

mantinguda de fibres d'amiant és perillosa per a la salut: pot produir càncer i altres

malalties pulmonars. Per aquest motiu és molt important que aquest tipus de residu es

dipositi en bosses retractilades o de plàstic.   

L'amiant està classificat com a residu especial i, a causa dels riscos que comporta per a

la salut de les persones, requereix una manipulació i un tractament especials.   

Per manipular i/o desballestar aquests residus cal posar-se en contacte amb empreses

especialitzades. Aquestes empreses han d’estar inscrites en el RERA (Registre

d’empreses amb risc d'amiant) i es poden consultar en Internet, en el Departament de

Treball de las diferents direccions Provincials.

Abans de començar els treballs, cal definir i gestionar el pla de treball necessari i

sol·licitar-ne l'aprovació a l’autoritat laboral competent.

Abans, durant i després de realitzar els treballs s’hauran de fer avaluacions ambientals.

Cal utilitzar maquinària que generi poca pols, aïllar degudament la zona de treball i

utilitzar aspiradors especials homologats.

Cal utilitzar procediments humits, evitant l’aigua a pressió. Aquesta aigua haurà de ser

filtrada abans d'ésser abocada a la xarxa de sanejament.

Cal dipositar la pols resultant d’aquestes operacions en contenidors tancats o en sacs

amb doble capa de polipropilè etiquetats degudament, així com sol·licitar-ne l'evacuació a

un gestor autoritzat.

A títol particular, si és un residu d'obres menors, es tracta d'un residu municipal i, en cas

que les ordenances municipals ho permetin, es podria portar a la deixalleria.   

La seva gestió en obra es pot realitzar a través de les dos tipologies de residus següents:   

Retalls d’elements d’amiant utilitzats com a aïllant. LER 170601
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S’han de dipositar en sacs amb doble capa de polipropilè, s’han d’identificar amb el

logotip adjunt i han de ser evacuats per un gestor autoritzat.

En aquests moments aquest tipus d’amiant està prohibit en la construcció, però encara es

troba col·locat realitzant funcions d’aïllant tèrmic en canonades d’instal·lacions de

calefacció, en cobertes, etc. La seva manipulació és especialment perillosa ja que

l’amiant és un producte cancerigen. Per aquest motiu, abans de realitzar operacions de

demolició, retirada o manteniment de materials amb amiant cal fer el preceptiu pla de

treball que haurà de ser degudament aprovat per l’autoritat laboral competent.   

Gestió: Deposició de residus especials.

Retalls d’elements de fibrociment amb amiant. LER 170605

S’han de dipositar en sacs amb doble capa de polipropilè, s'han d'identificar amb el

logotip adjunt i han d'ésser evacuats per un gestor autoritzat.

Es tracta de retalls de plaques o tubs de fibrociment amb amiant. La seva manipulació és

especialment perillosa, atès que l’amiant és un producte cancerigen. Per aquest motiu,

abans de realitzar operacions de demolició, retirada o manteniment de materials amb

amiant cal fer el preceptiu pla de treball que haurà de ser degudament aprovat per

l’autoritat laboral competent.   

La fabricació d’aquest tipus d’amiant va quedar definitivament prohibida a partir del mes

de juny de 2002.

Gestió: Deposició de residus especials.

   
9. Senyalització dels contenidors

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin,

d’acord amb la separació selectiva prevista.

Inerts
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Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.

CODI LER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes)

No especials barrejats

   

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc.

CODI LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de

residus no especials). Aquest símbol identifica els residus no especials barrejats, no

obstant, en cas d’optar per una separació selectiva més exigent, caldria un cartell

específic per a cada tipus de residu:

   Fusta        Ferralla        Paper i cartró        Plàstic   

   Cables elèctrics     Poda       Orgànica     Terres

Especials

Projecte d'enderroc St Damia,255B

 Pàgina:    25



 Especials    Amiant       Tòners    Aerosols

CODI LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica els

residus especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada

per als residus especials, no obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els

símbols de perillositat que els identifiquen i caldrà senyalitzar els bidons o contenidors

d’acord amb la legislació de residus especials.

   
10. Destí dels residus segons tipologia

El disseny d’estratègies de gestió és un tema complex, en què intervenen molts factors i

del qual no hi ha una solució única que pugui aplicar-se a totes les situacions. Cal

considerar les característiques de cada residu, el volum, la procedència i el cost de

tractament, així com les possibilitats de recuperació i comercialització i l’existència de

directrius administratives.   

Un exemple representatiu de la necessitat d’estudiar cada cas en particular són els

residus radioactius; com que són especialment contaminants es gestionen seguint uns

passos especials, amb l’únic objectiu de disminuir-ne en la mesura del possible el perill de

radiació.

Segons la Llei   105/2008, de residus de construcció i demolició:

Es prohibeix el dipòsit en abocament de residu de construcció i enderroc que no hagin

sigut sotmesos a alguna operació de tractament previ. Aquesta disposició no s’aplica als

residus inerts, el tractament dels quals sigui tècnicament inviable, ni als residus de

construcció i enderroc, el tractament dels quals no contribueixi a fomentar, per aquest

ordre, la seva prevenció, reutilització, reciclatge i altres formes de valorització, ni a reduir

els perills per a la salut humana o el medi ambient.   

En aquest cas, la legislació de les diferents comunitats autònomes pot eximir de

l’aplicació del paràgraf anterior als abocadors de residus no perillosos o inerts de

construcció o enderroc en poblacions aïllades que compleixin amb la definició que per a
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aquest concepte recull l’article 2 del Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual

es regula l’eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador, sempre que l’abocador

es destini a l’eliminació de residus generats únicament en aquesta població aïllada.   

Per seleccionar les opcions externes de gestió, existeixen diverses pàgines en Internet

que ofereixen aquesta informació, entre d’altres, la pàgina web de l’agència de Residus

de Catalunya (www.arc-cat.net) ofereix informació referent a les diferents instal·lacions de

gestió autoritzades.

Serà necessari informar-se en cada comunitat Autònoma de les instal·lacions existents.   

Aquesta via permet obtenir dades per gestionar els residus segons la seva tipologia i destí

(reciclatge, transvasament o triatge i abocament a dipòsit controlat).

Cada comunitat autònoma disposa de bases de dades on apareixen els diferents gestors

de residus de la comunitat,   

Normalment, la consulta en aquestes pàgines web pot realitzar-se de dos maneres:

La consulta pot realitzar-se de dues maneres:

A) Directament per codi LER, a partir del vincle existent a la pàgina principal.

B) Segons tipologies de residus, a partir del vincle existent a la pàgina principal.

Els gestors que se seleccionin han d’estar inscrits en el Registre General de Gestors de

Residus de la comunitat Autònoma corresponent i en la retirada dels residus, segons la

tipologia i quantitat, poden generar els documents següents:

-Fitxes d’acceptació.

-Fulls de seguiment.

-Fulls de seguiment itinerant.

-Justificant de recepció del residu.

En funció de la tipologia i quantitat de residus transportats, caldrà que els vehicles

estiguin autoritzats per l’autoritat corresponent..
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A les obres de fora de Catalunya, la gestió dels residus és regulada per la Llei 105/2008,

de residus de construcció i demolició.   

Abans del començament de l’obra el contractista haurà de revisar i/o modificar l’estudi de

gestió de residus i desenvolupar el pla corresponent. En qualsevol cas s’hauran de seguir

les prescripcions previstes a la normativa d’aplicació.

Caldria que el pla adjuntés els documents d’acceptació amb les empreses de gestió de

residus, que hauran d’ésser formalitzats una vegada s'hagi aprovat el pla pel promotor i la

direcció facultativa.

El pla de gestió de residus haurà de seguir, com a mínim, els tipus d’operacions de gestió

que s’hagi determinat a l’estudi o, en cas contrari, justificar-ho.
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Normativa Sí No

Decisión de la Comisión, de 3 de mayo de 2000, que sustituye a la Decisión 94/3/CE por la que se establece una lista de 

residuos de conformidad con la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE del Consejo relativa a los residuos y a la 

Decisión 94/904/CE del Consejo por la que se establece una lista de residuos peligrosos en virtud del apartado 4 del artículo 

1 de la Directiva 91/689/CEE del Consejo relativa a los residuos peligrosos.

X

Decisión del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los criterios y procedimientos de admisión de 

residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y al anexo II de la Directiva 1999/31/CEE.
X

Directiva 1999/31/CE del Consejo de 26 de abril de 1999 relativa al vertido de residuos. X

Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 2003, sobre residuos de aparatos eléctricos 

y electrónicos (RAEE).
X

Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental 

en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales.
X

Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se 

derogan determinadas Directivas.
X

Directiva 2009/148/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre la protección de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al amianto durante el trabajo.
X

Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, relativa a los envases y residuos de 

envases.
X

Directiva 96/59/CE del Consejo, de 16 de septiembre de 1996, relativa a la eliminacion de los policlorobifenilos y de los 

policloroterfenilos (PCB/PCT).
X

Reglamento (CE) nº 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativo a los traslados de 

residuos.
X

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. X

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. X

Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. X

Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. X

Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. X

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la 

lista europea de residuos.
X

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición
X

Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos. X

Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los 

policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan.
X

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. X

Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos. X

Real Decreto 228/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se 

establecen medidas para la eliminación y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan.
X

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables 

a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
X

Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados. X

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, 

de 24 de abril, de Envases y Resíduos de Envases.
X

Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por lo que se aprueba el Reglamento para ejecución de la Ley 20/1986, básica de 

residuos tóxicos y peligrosos.
X

Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto 

Ambiental de proyectos.
X

Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats. X

Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris mediambientals i d'ecoeficiència en els edificis. X

Decret 308/2011, de 5 d'abril, pel qual es deroguen diverses disposicions reglamentàries, referides a les matèries de 

competència del Departament de Territori i Sostenibilitat.
X

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. X

Decret 396/2006, de 17 d'octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en el procediment de llicència urbanística per a 

millora de finques rústiques que s'efectuïn amb aportació de terres procedents d'obres de la construcció.
X

Decret 64/1982, de 9 de març, pel qual s'aprova la reglamentació parcial del tractament dels desfets i residus. X

Decret 69/2009, de 28 d'abril, pel qual s'estableixen els criteris i els procediments d'admissió de residus en els dipòsits 

controlats.
X

Decret 83/1996, de 5 de març, sobre mesures de regularització d'abocaments d'aigües residuals. X

Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus. X

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. X

Ordre de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i l'eliminació dels olis usats. X

Ordre de 9 de setembre de 1986, de limitació de l'ús dels policlorobifenils i els policloroterfenils X

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 

(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 

controlada dels residus de la construcció.

X

Normativa aplicable
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Acció Sí No

S'ha programat el volum de terres excavades per a minimitzar els sobrants de terra i per a utilitzar-los al mateix 

emplaçament. 
X

Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra sense gairebé generar residus. X

Es preservaran els productes que siguin reutilitzables o reciclables durant els treballs d'obra. X

Des d'un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d'una forma global, s'han utilitzat materials que incorporin 

material reciclat (residus) en la seva producció. 
X

Es preveu que les diferents subcontractes gestionin els seus propis residus a obra. X

En cas d'enderroc, s'ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra. La reutilització 

dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal reutilitzar aquells materials que continguin unes 

característiques físiques/ químiques adequades i regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques. 

X

S'aprofitaran retalls durant la posada en obra i s'intentarà realitzar els talls amb precisió, de manera que es puguin aprofitar 

ambdues parts. 
X

Es protegiran especialment amb elements de protecció els materials d'acabats susceptibles de malmetre's. X

Model de fitxa per a assenyalar les accions de minimització i prevenció des de la fase de projecte
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__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 Residu d'excavació 
__________________________________________________________________________________________________________________________________  

Codi LER Tipus de terres d'excavació
Volum aparent

m3
a abocador

reutilitzar en
pròpia obra

reutilitzar en una
altra obra

Valoritzador / gestor

170504  (terra i pedres que no contenen
substàncies perilloses)

101,250 51,250 50,000

Total residu excavació 101,250 51,250 50,000 0,000

Partides associades
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Capítol Pes (T) m3 Pes (T) m3 Pes (T) m3 Pes (T) m3 Pes (T) m3 Pes (T) m3 Pes (T) m3 Pes (T) m3 Pes (T) m3 Pes (T) m3 Pes (T) m3

01.02 ENDERROC 12,150 13,500 53,124 22,135 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.946,981 1.592,984 0,000 0,000 2.012,255 1.628,619

01.04 URBANITZACIO 

(1) 

0,000 0,000 27,001 11,253 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 0,015 0,063 0,006 0,151 0,004 0,016 0,001 0,001 0,000 0,008 27,028 11,493

TOTAL 12,150 13,500 80,125 33,388 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 0,015 0,063 0,006 0,151 0,004 0,016 1.946,982 1.592,985 0,000 0,008 2.039,283 1.640,112

Residus per fases d'obra
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Codi LER Fraccions (Tones) R.D. 105/2008 (Tones) Projecte cal separar individualment segons R.D. 105/2008Tipus de residucal separar en obra

170107 Inerts 12,150 no inert si

170101 (formigó) 80,000 80,125 si inert si

170103 (teules i materials 

ceràmics) 

40,000 0,000 no
inert

si

170202 (vidre) 1,000 0,000 no inert si

170407 (metalls barrejats) 2,000 0,001 no no especial no

170201 (fusta) 1,000 0,015 no no especial si

170203 (plàstic) 0,500 0,006 no no especial no

150101 (envasos de paper i 

cartró) 

0,500 0,004 no
no especial 

no

170904 No especials 1.946,982 no no especial si

170903 Especials* 0,000 si especial si

Separació de residus



Projecte d´enderroc St Damia,255B

cal separar en obra



Projecte d´enderroc St Damia,255B

RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ

Codi LER Fraccions Pes (T) Volum (M3)   Valoritzador / gestor 

170107 Inerts 0,000 0,000 Gestió Externa (M3) 0,000

Gestió Interna (M3) 0,000

170101 (formigó) 0,121 0,053 Gestió Externa (M3) 0,053

Gestió Interna (M3) 0,000

170103 (teules i materials ceràmics) 0,000 0,000 Gestió Externa (M3) 0,000

Gestió Interna (M3) 0,000

170202 (vidre) 0,000 0,000 Gestió Externa (M3) 0,000

Gestió Interna (M3) 0,000

170201 (fusta) 0,015 0,063 Gestió Externa (M3) 0,063

Gestió Interna (M3) 0,000

170904 No especials 0,012 0,169 Gestió Externa (M3) 0,169

Gestió Interna (M3) 0,000

170903 Especials* 0,000 0,008 Gestió Externa (M3) 0,008

 150110* (envasos amb restes 
de substàncies perilloses o 
contaminats per elles)

0,000 0,008 Gestió Externa (M3) 0,008

TOTAL 0,148 0,293 Gestió Externa (M3) 0,293

Gestió Interna (M3) 0,000

Gestió E+I (M3) 0,293

RESIDUS D'ENDERROC

Codi LER Fraccions Pes (T) Volum (M3)   Valoritzador / gestor 

170107 Inerts 12,150 13,500 Gestió Externa (M3) 13,500

Gestió Interna (M3) 0,000

170101 (formigó) 80,004 33,335 Gestió Externa (M3) 33,335

Gestió Interna (M3) 0,000

170103 (teules i materials ceràmics) 0,000 0,000 Gestió Externa (M3) 0,000

Gestió Interna (M3) 0,000

170202 (vidre) 0,000 0,000 Gestió Externa (M3) 0,000

Gestió Interna (M3) 0,000

170201 (fusta) 0,000 0,000 Gestió Externa (M3) 0,000

Gestió Interna (M3) 0,000

170904 No especials 1.946,981 1.592,984 Gestió Externa (M3) 1.592,984

Gestió Interna (M3) 0,000

170903 Especials* 0,000 0,000 Gestió Externa (M3) 0,000

 150110* (envasos amb restes 
de substàncies perilloses o 
contaminats per elles)

0,000 0,000 Gestió Externa (M3) 0,000

TOTAL 2.039,135 1.639,819 Gestió Externa (M3) 1.639,819

Gestió Interna (M3) 0,000

Gestió E+I (M3) 1.639,819

Resum de separació de residus



S V d R T

ESTIMACION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCDs)

Proyecto
Tierras y pétreos procedentes de la 
excavación estimados directamente desde los 
datos de proyecto

- 60 m³ 1,25 T/m³ 75,00% 22 T

Situación RDCs distintos de los anteriores evaluados 
mediante estimaciones porcentuales 

1.500 m² 1.425 m³ 1,25 T/m³ - 2.227 T

1.- Datos Generales del Proyecto

% Tn d R Vt

Tipología de obra Derribo

% del peso 
total

Toneladas 
brutas de 
cada tipo 
de RDC

Densidad 
media   
(T/m³)

Previsión 
de reciclaje 

en %

Volumen 
neto de 
Residuos 

(m³)
Superficie total construida 
Volumen estimado de tierras de excavación 1. Asfalto 0,00% 0,00 1,30 0,00% 0,00
Factor de estimación total de RCDs 2. Madera 4,12% 91,82 0,60 0,00% 153,03
Densidad media de los materiales 3. Metales 25,77% 573,86 1,50 80,00% 76,51
Factor medio de esponjamiento de RCDs 4. Papel 0,37% 8,26 0,90 15,00% 7,80
Factor medio de esponjamiento de tierras 5. Plástico 0,62% 13,77 0,90 30,00% 10,71
Presupuesto estimado de la obra 6. Vidrio 0,31% 6,89 1,50 30,00% 3,21

7. Yeso 0,25% 5,51 1,20 0,00% 4,59
Subtotal estimación 31,44% 700,10 1,13 55,05% 255,86

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena Grava y otros áridos 0,52% 11,48 1,50 0,00% 7,65
2. Hormigón 38,14% 849,31 2,50 30,00% 237,81
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 15,46% 344,31 1,50 0,00% 229,54
4. Piedra 3,09% 68,86 1,50 0,00% 45,91
Subtotal estimación 57,22% 1.273,96 1,75 16,36% 520,91

1. Basuras 7,22% 160,68 0,90 0,00% 178,53
2. Potencialmente peligrosos y otros 4,12% 91,82 0,50 0,00% 183,63
Subtotal estimación 11,34% 252,50 0,70 0,00% 362,17

TOTAL estimación cantidad RCDs 100,00% 2.226,56 1,25 26,72% 1.138,94

% Tn (T) d (T/m³) R % Vt (m³)

Vt neto generadoVr reciclado T netas
Excavación 15 45 18,75

Asfalto 0 0 0

RCD: Naturaleza no pétrea

2.- Evaluación global de RCDs

3.- Evaluación teórica del peso por tipología de RCDs

RCD: Basuras, Potencialmente peligrosos y otros
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ESTIMACION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCDs)

Proyecto
Tierras y pétreos procedentes de la 
excavación estimados directamente desde los 
datos de proyecto

- 60 m³ 1,25 T/m³ 75,00% 22 T
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Superficie total construida 
Volumen estimado de tierras de excavación 1. Asfalto 0,00% 0,00 1,30 0,00% 0,00
Factor de estimación total de RCDs 2. Madera 4,12% 91,82 0,60 0,00% 153,03
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7. Yeso 0,25% 5,51 1,20 0,00% 4,59
Subtotal estimación 31,44% 700,10 1,13 55,05% 255,86

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena Grava y otros áridos 0,52% 11,48 1,50 0,00% 7,65
2. Hormigón 38,14% 849,31 2,50 30,00% 237,81
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 15,46% 344,31 1,50 0,00% 229,54
4. Piedra 3,09% 68,86 1,50 0,00% 45,91
Subtotal estimación 57,22% 1.273,96 1,75 16,36% 520,91

1. Basuras 7,22% 160,68 0,90 0,00% 178,53
2. Potencialmente peligrosos y otros 4,12% 91,82 0,50 0,00% 183,63
Subtotal estimación 11,34% 252,50 0,70 0,00% 362,17

TOTAL estimación cantidad RCDs 100,00% 2.226,56 1,25 26,72% 1.138,94
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Projecte d´enderroc St Damia,255B

PRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 20130723

Capítol 03 GESTIO DE RESIDUS

1 K2R64239 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal�lació autoritzada de

gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut

de més de 10 i fins a 15 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.

Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

(P - 33)

8,07 756,000 6.100,92

2 K2RA7580 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no

especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o

demolició, amb codi 170904 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.

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la

informació necessàri a per complimentar el certificat de disposició de

residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

(P - 34)

11,60 756,000 8.769,60

3 E2RA7FD0 kg Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment

especials amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o

demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea de Residus

(ORDEN MAM/304/2002).

Criteri d'amidament: kg de pes 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.

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la

informació necessàri a per complimentar el certificat de disposició de

residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

(P - 2)

0,12 9.000,000 1.080,00

TOTAL Capítol 01.03 15.950,52

EUR




