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1. ANTECEDENTS 

L’embassament de la Llosa del Cavall del riu Cardener, finalitzat el 1997, ocupa una 

superfície de 200 km2 als termes de Navès, Guixers i Sant Llorenç de Morunys (Solsonès). 

Cinc anys després l’Agència Catalana de l‘Aigua (ACA) va redactar el projecte per tirar 

endavant la xarxa d’abastament pel qual s’havia construït. Concretament es connectava 

amb el sud i el centre de la comarca del Solsonès, el centre i el nord del Bages i l‘Anoia amb 

un cost de 40,7 MEUR. El projecte preveia que per la canonada sortís del pantà un cabal 

màxim de 350 l/s. Es tractava bàsicament de municipis que s’abastien del pantà de Sant 

Ponç, també del Cardener, de xarxes pròpies, o en el cas de l’Anoia, d’un dels ramals de la 

xarxa d’Aigües Ter Llobregat (ATLL). 

Al 2007, el Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí (MARM) va anunciar que l‘empresa 

pública Aigües de les Conques Mediterrànies (ACUAMED) n’assumiria l‘execució de les obres. 

El 25 de gener de 2008 ACUAMED va aprovar el conveni pel finançament i explotació de les 

obres de la xarxa de la Llosa del Cavall, amb una inversió prevista de 55 MEUR, amb l‘ACA i 

ATLL. Dos mesos després, l‘empresa pública estatal licitava la primera fase del projecte 

entre Calaf i Igualada, que inclou l‘ampliació de la potabilitzadora de Navès i una estació de 

bombament del ramal de Prats de Rei –la conducció principal té una longitud de 32 km. El 

juliol de 2008 es va adjudicar a Construccions RUBAU. 

Onze mesos més tard, es va adjudicar la segona fase de les obres a la unió temporal 

d‘empresa (UTE) formada per ACSA i COMSA. El projecte incloïa la captació d‘aigua a 

l‘embassament, el ramal del Solsonès (50,2 km de conducció principal) i la connexió amb la 

potabilitzadora de Solsona. El termini d‘execució era de 22 mesos. 

L’any 2012 la Generalitat de Catalunya va atorgar, sota concessió administrativa, el 

contracte d’explotació de xarxa d’abastament d’aigua potable en alta Ter-Llobregat a 

l’empresa ATLL Concessionària de la Generalitat de Catalunya, S.A. (ATLL). 

D’acord amb aquest contracte, ATLL desenvolupa des de l’inici del període de concessió i 

sota el control de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), un pla de renovació i reposició dels 

béns adscrits a l’esmentada xarxa. 

Dins d’aquest pla de renovació i reposició de bens, ATLL ha revisat la futura execució de 

l’actuació “Adequació i millora dels desguassos de la canonada baixant de l’ETAP de 

La Llosa del Cavall”. 

Amb data de març de 2016 ATLL adjudica a AYEA Enginyeria i Serveis la redacció del 

projecte per dur a terme l’actuació esmentada. 

 

2. SITUACIÓ ACTUAL 

Personal dels departaments de Manteniment de Xarxa, Operació i Enginyeria d’Operació i 

Manteniment han visitat aquestes noves instal·lacions detectant nombroses deficiències 

constructives susceptibles de ser millorades de cara a assegurar, no només una correcta 

posada en marxa, sinó un bon funcionament a posteriori. 

Dintre de la redacció del present projecte s’ha realitzat un inventariat de la tipologia i estat 

de les arquetes definides en el Plec de Licitació del projecte, així com un aixecament 

topogràfic de cada una d’elles.  

 

La canonada es pot dividir en dos trams a nivell dels desguassos.  

 

Un primer tram executat per Rubau on en el cas que hagi sigut possible s’ha realitzat el 

desguàs cap al terreny, i que en quant o l’obra civil predomina la utilització d’elements 

prefabricats. Les deficiències més notables d’aquest tram es troben en les dificultats de 

l’accés a la solera de les arquetes por poder operar la vàlvula, deficiències en l’execució de 

l’obra civil i obra mecànica, i les sortides cap al terreny que o bé no tenen cap tipus 

d’actuació per assegurar que es mantindran en condicions al llarg del temps, o bé ja es 

troben enterrades, i no es poden localitzar. Tant la vàlvula de desguàs com el tub de sortida 

en aquest tram son de DN 100. 

 

El segon tram executat per ACSA es  caracteritza en quant als desguassos per l’execució 

d’una obra civil  de formigó “in situ” adoptant la tipologia de desguàs amb cambra humida 

en tots els casos, hagués o no possibilitat de desguassar cap al terreny. Tot i en general ser 

una obra ben executada es troben deficiències en la impermeabilització de les mateixes ja 

que la majoria de les arquetes es troben inundades tant  en el cas de la cambra humida com 

de la cambra seca, impedint l’accionament de la vàlvula. En aquest tram el conjunt de 

vàlvula més tub de desguàs es de DN 200. 

 

En general totes les arquetes de desguàs tenen l’accés a l’interior mitjançant pates i sense 

prolongació en l’exterior que permeti un accés segur, i en molts casos on el tub queda 

interior a l’arqueta on es troba el desguàs els graons de pates donen accés al tub, dificultant 

l’accés a la solera. En el cas de la ventilació hi ha dos tipus de ventilació. La ventilació 

superior mitjançant dos tubs un fins a fons d’arqueta i un altre superficial, o en el cas de les 

arquetes elevades sobre el terreny ventilació mitjançant dues reixetes de ventilació 

col·locades en costats oposats. En el cas dels tubs es tracta de tubs de diàmetre petit 50-60 

mm. 

 

En el primer tram es troben varis casos en que l’arqueta de desguàs s’ha executat de forma 

defectuosa  restant el carret de desmuntatge embegut en el formigó de la paret lateral.  

 



                
 

PROJECTE D’ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L’ETAP DE LA LLOSSA DEL CAVALL. CLAU RiR: 2015/055  
 

 

Memòria 

  

2 
   2 

 

També hi ha una sèrie d’arquetes que es troben a nivell que es troben o parcialment o 

totalment soterrades per l’acumulació de terres a sobre. 

 

3. OBJECTE DEL PROJECTE I SOLUCIÓ ADOPTADA 

L’objecte del projecte és definir totes aquelles actuacions necessàries per  solucionar les 

deficiències del desguassos existents en la canonada que discorre des de l’ETAP de la Llosa 

del Cavall fins  a Òdena.  

 

El projecte recull la caracterització de l’estat de tots els desguassos existents a la canonada 

baixant de l’ETAP de la Llosa del Cavall i valoració del seu estat. 

 

Amb el present projecte es pretén definir totes les actuacions necessàries per  adequar els 

desguassos a les condicions de Seguretat i Salut requerides per ATLL i d’altre banda posar 

solució a totes aquelles mancances en les instal·lacions existents per poder tenir una 

operativitat completa  un cop la canonada es trobi en servei. 

 

Les solucions previstes en l’apartat relacionat amb la Seguretat i Salut seran: 

-  La millora dels accessos tant interior com exterior si es el cas a les arquetes. 

- L’adequació de la ventilació de les arquetes a la normativa de ATLL.  

 

Pel que fa a les obres per condicionar els desguassos fent-los operatius les actuacions 

seran: 

 

- Impermeabilització de la cambra on s’ubica la vàlvula  del desguàs per permetre la 

seva operació. 

- En aquells elements amb desguàs directe cap al terreny s’adequaran les sortides al 

terreny cap a un punt  adequat de drenatge realitzant una obra de sortida que 

permeti la conservació d’aquesta sortida en condicions adequades al llarg del temps. 

Actualment els desguassos cap al terreny són el tub de sortida en punta sense cap 

mena de protecció. 

- Per aquells desguassos la sortida dels quals cap al terreny no es troba visible, es 

preveu la localització d’aquesta, la prolongació de la conducció cap a un punt de 

desguàs adequat i l’execució d’una obra de sortida. 

-  Les arquetes amb la tapa a nivell del terreny  que es trobin soterrats es farà un 

condicionament de l’entorn, per permetre una correcta accessibilitat. 

- En el cas dels desguassos de tipologia cambra humida, en que sigui possible 

realitzar un abocament cap a un curs proper es dissenyarà una conducció des de la 

cambra humida que discorri per gravetat. 

 

 

 

4. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS 

4.1. Treballs d’accessibilitat 

Totes les arquetes independentment del tram tenen un accés al seu interior mitjançant 

graons tipus pates sense cap passamà. En el cas de les arquetes elevades respecte al 

terreny per accedir a la tapa de la arqueta també es realitza per mitjançant pates.  

 

Es proposa adaptar les condicions dels accessos mitjançant els següents treballs. 

 

- Arrencada dels pates existents. 

- Escala metàl·lica d’ample 420 mm d’acer galvanitzat fixada a la paret lateral de 

l’arqueta  mitjançant ancoratges químics. L’escala en tots els casos donarà accés a 

la solera de l’arqueta. 

- Prolongació de 1 m de l’escala interior de 400 mm de PRFV fixada al sostre de 

formigó de l’arqueta mitjançant ancoratges. 

- Escala de PRFV exterior a l’arqueta de amb desembarcament al sostre de l’arqueta 1 

m per sobre d’aquesta. 

 

Les arquetes existents no disposen de cap sistema de seguretat per evitar caigudes des de 

una alçada important. En totes aquelles arquetes amb més de 4 m és planteja la següent 

actuació: 

- Guardacos format per anells i muntants d’acer galvanitzat fixat a l’escala fins a 2 m 

de la solera  

 

En el ramal CP-1 i CP-2 i R4 presenten arquetes prefabricades de dimensions 1,5x1,5 o bé 

2,0x1,5 m, amb una part inferior de formigó in situ, amb el pas de la canonada principal per 

dintre de l’arqueta . Hi han múltiples casos on l’accés s’ha previst just a sobre del tub de la 

canonada principal, dificultant per tant l’accés en condicions a la solera de l’arqueta per 

poder operar la vàlvula. Les actuacions que s’han descrit per solucionar aquesta 

problemàtica seran les següents: 

 

- Gir de la tapa prefabricada per situar la tapa i les noves escales en la zona oposada 

al tub permetent l’accés a la solera. Un cop col·locada la tapa es procedirà al 

segellat mitjançant massilla de poliuretà de la junta entre tapa i parets de l’arqueta. 

- Replà intermedi de tramex  de 80 cm d’ample, ancorat a les parets de l’arqueta, 

sobre la canonada principal, en cas de no ser possible la col·locació de la tapa en 

una zona que permeti l’accés directe a al solera. Per accedir del replà intermedi a la 

solera, i donat l’espai reduït existent en els casos on es preveu aquesta solució  es 

considera la col·locació de pates en el costat oposat de l’arqueta sobrepassant en 1 

m l’alçada de la plataforma. 
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4.2.  Treballs de ventilació 

Les arquetes dels desguassos presenten dos tipus de ventilació en la cambra seca : 

 

- Ventilació superior mitjançant dues pipetes d’acer de diàmetre aproximadament 50 

mm, una fins a fons d’arqueta i altre en la zona superficial. 

- Ventilació mitjançant reixetes en la part superior de l’arqueta, en parets oposades, 

en aquelles arquetes que s’eleven per damunt de terreny. 

 

Els ramals 5 i 7 no presenten cap mena de ventilació així com algunes arquetes de la resta 

dels ramals. 

 

ATLL preveu per les seves instal·lacions, per a la ventilació superior un diàmetre de tub 

mínim de DN 100 per a superfícies menors o iguals a 4 m2 i de DN 150 en cas d’arquetes 

majors. 

 

En totes aquelles arquetes que tinguin ventilació superior que no compleixi el diàmetre 

mínim requerit, es substituirà la ventilació existent per  una ventilació superior mitjançant 

dues pipetes de acer amb un colze final de 180º per evitar l’entrada d’aigua, amb un tub 

fins a 0,5 m de la solera i un altre restant en la zona superficial. En els casos on no existeixi 

ventilació s’executarà una nova ventilació superior. 

 

En aquells casos d’arquetes amb ventilació per reixeta, on aquesta es trobi molt 

deteriorada, o bé molt pròxima al terreny quedant obturada per plantes o terra, i permetent 

l’entrada d’aquestes a l’arqueta l’actuació que es durà a terme serà el cegat de la reixeta 

amb morter de ciment i l’execució de una nova ventilació tipus superior. 

 

En la ventilació lateral que es trobi en bon estat es mantindrà col·locant una reixa 

mosquitera  fixada a les parets de l’arqueta en la part interior  per evitar l’entrada 

d’objectes i petits animals. 

 

4.3. Tractaments d’impermeabilització 

L’entrada d’aigua en la cambra seca de les arquetes pot afectar per una banda a la 

durabilitat dels equips i canonades i per altre per la pròpia presencia d’aigua en les arquetes 

dificultat l’accés per accionar la vàlvula de desguàs. 

 

Aquest problema es més accentuat en el tram 6B on les arquetes es troben inundades en 

general amb alçades d’aigua superiors  quedant tots els equips sota l’aigua. En aquesta 

tipologia d’arqueta la canonada principal queda fora de la arqueta executant un passamur 

per l’entrada del tub de desguàs. En les arquetes no inundades totalment on es veu aquest 

passa mur es pot observar que està executat de forma posterior a l’arqueta i de forma molt 

deficient en molts casos. Per tant aquesta es una clara zona de filtracions. També es 

considera una zona critica a l’hora de les filtracions la junta entre solera i els murs laterals. 

La part superior de l’arqueta visible des de l’exterior no s’observen problemes de fissures ni 

un mal estat del formigó.  

 

Amb totes aquestes observacions  es preveu concentrar les actuacions d’impermeabilització 

generals  en la part inferior de l’arqueta  

 

Les arquetes dels trams CP-1 CP-2 i Ramal 4 estan formades per una arqueta prefabricada 

sobre una solera in situ. En aquest cas la canonada principal passa per dintre de l’arqueta. 

L’execució dels passa murs s’observa que s’han realitzat amb el tub embegut en el moment 

del formigonat i per tant presenten un aspecte millor que en el primer cas exposat.  

 

Tot i que en aquest ramals ni la cambra seca ni la humida es troben inundades com el cas 

anterior, s’ha observat per la presencia d’aigua  a la solera i de fang sobre la canonada i 

vàlvules així com per les marques d’humitat en la paret que hi ha hagut una presència 

d’aigua en episodis de pluja. Per tant les arquetes d’aquest ramal presenten deficiències 

d’estanqueïtat en la zona inferior, on es concentren la junta entre solera i mur i els diferents 

passa murs. L’actuació que es durà a terme en aquestes arquetes serà del mateix tipus que 

de les arquetes del tram 6B. 

 

En els ramals 5 i 7 s’observa una  presencia d’aigua reduïda. Aquests dos ramals es troben 

en zones amb una orografia accidentada i per tant l’aigua en cas d’entrar tindrà també 

facilitat per drenar cap a l’exterior perquè les fortes pendents impediran que hi hagi un 

freàtic elevat. Es tracta de pous circulars prefabricats amb una solera de formigó amb el tub 

de polietilè  passant per l’interior de l’arqueta i passamurs executat amb el formigonat del 

propi tub. L’aigua que es pot observar també pot  ser deguda a la falta d’estanqueïtat de la 

tapa metàl·lica. Tot i que en aquests casos la falta d’estanqueïtat compromet en menor 

mesura l’operativitat dels equips, per garantir la seva conservació s’ha decidit realitzar una 

actuació similar a la resta dels casos per assegurar l’estanqueïtat. 

 

Així les actuacions que es duran a terme en les arquetes a nivell d’impermeabilització seran 

les següents: 

 

- Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a pressió, per treure 

pintures i desincrustació de restes sòlides adherides a la superfície del parament 

amb desincrustants de calç i sals, per preparar el suport per rebre el tractament de 

reparació i impermeabilització. 

- Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de fondària, per rebre 

posteriorment la mitja canya, a junts entre paraments horitzontal-vertical i en 

trobades entre paraments verticals, amb mitjans manuals.
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- Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació capil·lar Xypex 

Concentrate de XYPEX (forma cristalls no solubles a partir d'una reacció catalítica, 

segellant els capil·lars i porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del 

mateix amb un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació de la 

superfície mitjançant rajat d'aigua a pressió. 

- Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera, de 15 cm. de radi, 

amb morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS 

de BASF o similar, d'aplicació manual. 

- En el cas que la tipologia sigui amb arquetes prefabricades en la junta amb la zona 

realitzada in situ s’aplicarà un segellat de junts entre peces prefabricades de formigó 

armat o junts entre materials, inclou; sanejament de junt i perímetre de formigó, 

uns 15 cm a banda i banda al llarg del junt mitjançant moladora de diamant, 

col·locació de fons de junt de polietilè de cèl·lula tancada de entre 10 i 30 mm tipus 

MasterSeal 920 de BASF o similar, retacat de junt amb massilla de poliuretà tipo 

MasterSeal NP 474 de BASF o similar i col·locació de banda elastomèrica per junts 

de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu epoxi 

tipus MasterSeal 933 de BASF o similar. 

- Aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 

6100 FX de BASF o similar, revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, 

amb una dotació de 2,2 Kg/m2. 

 

Donada la dificultat per establir les zones concretes que generen les problemàtiques de 

filtració s’ha adoptat una actuació d’ impermeabilització general en tota la zona inferior de 

l’arqueta assegurat d’aquesta zona que no es produiran futures filtracions per zones dèbils.  

 

En el cas de les arquetes in situ es realitzarà fins a una alçada mínima de 1,5 m, metres que 

en la tipologia d’arqueta prefabricada fins a cobrir la junta entre el prefabricat i el formigó in 

situ. 

 

En aquells casos del tram 6B on s’ha observat una deficiència en l’execució del passa murs 

es procedirà  a la seva reparació amb les següents parties: 

 

- Retacat de coqueres i regularització de desperfectes a paraments de formigó amb 

morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid, tipus Master Emaco S544RS de 

BASF o similar, amb mitjans manuals.

 

- Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant 

neteja, retirada del material existent i sanejament de superfícies del junt amb 

moladora de diamant, aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva 

tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter 

epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja 

canya al perímetre de la canonada amb el mur, i col·locació de banda elastomèrica 

per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu 

epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar . 

 

4.4. Reconstrucció d’arquetes. 

En el tram CP-2 hi h una sèrie d’arquetes en que la seva execució inicial que afegit a les 

reduïdes dimensions de l’arqueta de 1,5x1,5 m per encabir el tub principal i el desguàs la 

seva execució ha sigut defectuosa deixant el carret de desmuntatge de la vàlvula embegut 

en el formigó. Aquestes  arquetes són els desguassos que van del D3 al D6. En el cas del 

desguàs D5 es tracta d’una arqueta major de 1,5x 2m però la mala execució deixant el tub 

en el mig de l’arqueta dona el mateix resultat del carret de desmuntatge en embegut en 

formigó per la falta d’espai. 

 

Es preveu refer aquestes arquetes, d’una mida major de 2,0x1,5 per permetre encabir els 

equips i tenir espai suficient per maniobrar-los. En el cas de la solera in situ es mantindrà la 

part existent, demolint una paret i  realitzant l’ampliació  fins a les mesures definitives. 

 

La solera serà de formigó in situ de 30 cm, mentre que la part superior serà una arqueta 

prefabricada de característiques similars a les existents de dimensions 2,0x1,5, amb 

ventilació mitjançant reixetes. 

 

En  el cas del desguàs D5 es refarà totalment l’arqueta. 

 

4.5. Substitució de tapes ramals R5 i R7. 

Els desguassos dels ramals R5 i R7 estan formats per pous circulars prefabricats de  1,20 m 

en el cas de la cambra seca, i 1 m en el cas de la cambra humida. La tapa dels pous es de 

xapa amb dues fulles.  

 

Aquesta tapa no permet realitzat un accés amb les condicions de seguretat adequades com 

tampoc disposa de ventilació, ni garanteix l’estanqueïtat. 

 

Per la cambra seca dels diferents desguassos es planteja la substitució de la tapa, per una 

llosa de formigó i una tapa de fosa dúctil que disposi dels elements de seguretat com 

prolongació fixa de les escales i ventilació. 
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Donat  la dificultat d’accés a la zona, es planteja l’execució de la tapa in situ, sobre el 

terreny i la posterior col·locació recolzada sobre el pou existent. 

 

Per permetre el correcte assentament de la nova tapa es realitzarà la regularització i 

recrescut de l’extrem del pou existent amb un morter d’alta resistència. 

 

La nova tapa serà de formigó armat de 25 cm de cantell amb una tapa d’accés de 60 cm.  

 

4.6. Adequació dels desguassos al terreny. 

En els trams CP-1, CP-2 una important part dels desguassos, degut a la orografia més 

abrupta, son del tipus de descarrega directa sobre al terreny. La sortida al terreny s’ha fet 

en tots aquests casos deixant el tub de polietilè en punta sense cap mena de 

condicionament, o un petit condicionament amb material rocós que en la majoria dels casos 

s’ha perdut o es troba deteriorat.  

 

Per tots aquests casos amb sortida directa s’ha previst el condicionament de la sortida amb 

un broc de formigó prefabricat. es preveu tallar el tub per tal que quedi ben integrat en el 

terreny,i el reblert en la zona final més propera al broc amb material granular. 

 

Els brocs prefabricats estan dissenyats per a tubs de diàmetres majors que el diàmetre 100 

del desguàs per tant, es preveu el reblert de la sortida amb morter de ciment per adequar-

la al diàmetre del desguàs. 

 

En molts casos ens trobem que tot i ser un desguàs sense cambra humida, no s’ha localitzat 

la sortida, o bé perquè en l’execució no s’ha executat  fins a una sortida, o bé perquè la 

falta de condicionament fa que s’hagi enterrat. En aquests casos es preveu, la localització 

del desguàs, la prolongació del desguàs fins a un punt de sortida i l’adequació amb broc 

prefabricat. 

 

4.7. Creació de nous desguassos. 

En el tram R6B on tenim la tipologia de cambra humida allà on sigui possible per les cotes 

del terreny  i on hagi una llera marcada  on abocar l’aigua es realitzarà un nou desguàs. 

Aquest desguàs funcionarà com un vessador de la pròpia arqueta, conduint el flux cap al 

torrent o punt baix. 

 

La conducció es realitzarà amb un tub de PEAD PN 6 de diàmetre 400,500 o 600 en funció 

de la importància del desguàs i el cabal a desguassar. 

 

En la sortida es col·locarà un broc prefabricats. 

 

En els casos d’arquetes elevades on no hi hagin les condicions adequades per realitzar una 

nova conducció, per facilitar la sortida del fluxe cap al terreny es preveu la creació en la 

cambra humida per sobre del terreny  d’un forat de 40x40 cm  que funcionarà com a 

vessador de la cambra humida. Aquest forat es condicionarà amb una reixa mosquitera a 

l’interior i amb una reixeta de lames de formigó en l’exterior. 

 

4.8. Murets en arquetes tram 6B. 

En aquelles arquetes del tram 6B que es trobin enrasades al terreny, i sense possibilitat de 

crear un nou desguàs, es preveu la creació de un muret de 50 cm d’alçada de maó revestit, 

entre la cambra seca i la cambra humida per evitar que en la operació de desguàs un cop 

omplerta la cambra humida, i es trobi evacuant el cabal a través de la tapa superior, el flux 

d’aigua vagi cap a la cambra seca. 

 

Per facilitar la conducció d’aigua en aquells punts on el terreny tingui una vessant clara a 

més del muret separador s’executaran dues aletes de 30 cm de la mateixa tipologia que el 

muret, deixant obert només la cara per on es vol conduir l’aigua. 

5. EXPROPIACIONS I SERVEIS AFECTATS 

Les obres s’estenen en tot l’àmbit de la canonada que va des de la presa de la Llosa del 

cavall  en el municipi de Naves Lleida fins a Odena en Barcelona al llarg de més de 80 km al 

llarg de tres comarques. 

En l’annex 14 es recullen els criteris adoptats per l’ocupació de terrenys  

El terreny ocupat serà el necessari per accedir a les obres i una franja de terreny i paral·lela 

a la conducció amb amplitud suficient per a la realització de les obres. 

Les afeccions que es deriven de l’execució del projecte seran de tres tipus: 

Expropiació de ple domini. 

Servitud de pas d’aqüeducte. 

Ocupació temporal 

Dels criteris de valoració exposats en l’annex 14, indemnitzacions derivades de les finques 

afectades i de les reposicions de les instal·lacions o construccions en elles existents, es 

preveu una partida per tots els conceptes de 3.166,29 Euros 

En quant a Serveis afectats La majoria de les actuacions del present projecte es realitzen 

sobre les instal·lacions existents  per tant no donen lloc a possibles interferències amb 

serveis. 
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D’altre banda en els casos que es realitzen nous desguassos aquests són d’una longitud 

molt curta, i es troben en un entorn rural amb una densitat de serveis molt baixa i que son 

serveis aeris com electricitat i telefonia. 

En l’inventari de camp de totes les arquetes sobre les que s’actua no s’ha observat cap 

possible interferència amb serveis existents. 

El contractista haurà de comprovar, prèviament a l’execució de l’obra, l’existència o no de 

serveis afectats, i tramitar els pertinents permisos en cas d’haver-ne. 

6. AFECCIONS A L’ENTORN 

Cap de les actuacions reflectides en el present projecte afecta a lleres públiques, espais 

d’interès naturals (PEIN o Xarxa Natura i altres figures de protecció) o zona de domini públic 

marítimo-terrestre (ZMT). 

Tenint en compte el Reial Decret 1/2008, de 11 de gener, per el qual s’aprova el “Texto 

Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos”, les determinacions 

del Pla d’Espais d’Interès Natural i les seves modificacions, aprovat pel Consell de Govern de 

14 de desembre de 1992 i la resta de legislació ambiental vigent, s’ha comprovat la 

necessitat de realitzar un Estudi d’Impacte Ambiental i no és necessari. 

7. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

En l’annex 13 s’adjunta la Justificació de Preus del present projecte 

8. CONTROL DE QUALITAT 

El contractista disposarà dels medis suficients i necessaris per tal  de realitzar el control de 

qualitat de l’obra, del que haurà de facilitar tota la informació sol·licitada per la direcció 

d’obra. 

Serà responsabilitat del contractista garantir la qualitat de l’execució de l’obra. 

L’annex 18 del present projecte recull la proposta del Pla de control de qualitat del projecte. 

El pressupost del Pla de Control de Qualitat ascendeix a una quantitat de 4.143,34 € 

 

9. SEGURETAT I SALUT 

En l’Estudi de Seguretat i Salut (Annex 16) s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos 

inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per 

garantir la seguretat de les persones en l'execució de les obres en compliment del que 

determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h). 

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Constructiu les premisses bàsiques per a les 

quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i 

humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de 

treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització 

funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i 

Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, 

amb antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de 

Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 

En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present 

Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, 

el contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que 

desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec 

de condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 

10. GESTIÓ DE RESIDUS 

A l’annex 17 s’inclou l’Annex de Gestió de Residus, que en compliment del Reial Decret 

105/2008 de 1 de febrer, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut a 

les obres de construcció. Aquest estudi té per objecte establir les disposicions tècniques en 

base a les quals es puguin dur a terme les obligacions en matèria de gestió de residus: 

1. Estimació de la quantitat de residus (en t i en m3), dels residus de construcció i 

demolició que es generaran a l’obra, codificats d’acord amb la Llista europea de 

residus. 

2. Mesures per la prevenció de residus a l’obra. 

3. Operacions de reutilització, valorització o eliminació als què es destinaran els 

residus. 

4. Mesures per la separació de residus a l’obra. Tenint en compte que aquests residus 

s’han de separar en les següents fraccions, quan, de forma individualitzada per cada 

una d’aquestes fraccions, la quantitat prevista de generació pel total de l’obra superi 

les següents quantitats. 
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11. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

Per a la realització de la totalitat de les obres contingudes en el present projecte, es preveu 

un termini d’execució de DOTZE (12) mesos. 

Tot i l’escassa entitat de les obres es planteja un termini tan gran degut a la gran dispersió 

de les actuacions a realitzar. Per la determinació d’aquest termini s’ha previst el treball de 

forma simultània d’un sol equip de treball. El termini es podrà reduir de forma directament 

proporcional si es preveu que es treballi amb varis equips de forma simultània. 

 

12. REVISIÓ DE PREUS 

No es preveu en cap cas la revisió de preus contractuals. 

13. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 

El present Projecte constitueix una obra complerta susceptible d’ésser donada a l’ús general, 

i compren tots els elements per a la utilització de les obres, reunint, per tant, tot el que 

s’especifica en el text refós de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de “Contratos de las 

Administraciones Públicas”. 

 

14. ÍNDEX DE DOCUMENTS DEL PROJECTE 

DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA I ANNEXES 

 MEMÒRIA 

 ANNEXES A LA MEMÒRIA 

Annex 1      Característiques principals del projecte  

Annex 2      Antecedents 

Annex 3      Estudi d’alternatives 

Annex 4      Topografia  

Annex 5      Traçat  

Annex 6      Geologia i geotècnia  

Annex 7      Reportatge fotogràfic  

Annex 8      Càlculs hidràulics  

Annex 9      Càlculs estructurals  

Annex 10    Serveis afectats  

Annex 11    Instal·lacions  

Annex 12    Pla d’Obra  

Annex 13    Justificació de preus  

Annex 14    Expropiacions i serveis afectats 

Annex 15    Estudi Integració Mediambiental  

Annex 16    Estudi de Seguretat i Salut  

Annex 17    Estudi Gestió Residus  

Annex 18    Pla de control de Qualitat  

Annex 19    Resum de les unitats més importants i la seva valoració 

Annex 20    Pressupost per al coneixement de l’Administració 

Annex 21    Inventari 

 

DOCUMENT NÚM. 2: PLÀNOLS 

DOCUMENT NÚM. 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

DOCUMENT NÚM. 4: PRESSUPOST 

Amidaments 

Quadre de preus núm. 1 

Quadre de preus núm. 2 

Pressupost General 

Resum de pressupost 

Pressupost d’execució per contracte 
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15. PRESSUPOST DE LES OBRES 

El Pressupost de les Obres projectades (PEC IVA exclòs) ascendeix a CINC-CENTS 

QUARANTA-SIS MIL DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS. (546.288,09 

€)  

16. SEGUIMENT AUDIOVISUAL 

Serà obligació del contractista de les obres efectuar i lliurar a ATLL un seguiment audiovisual 

dels treballs que com a mínim comprendrà: 

- Mínim de 10 fotografies de l’etapa inicial de les obres 

- Mínim de 10 fotografies d’un mínim de dues etapes intermèdies 

- Mínim de 10 fotografies de l’obra acabada 

- Filmació de com a mínim 4 etapes de la construcció i de moments clau que 

especifiqui el director de les obres 

- Muntatge de dos reportatges audiovisuals amb les filmacions i algunes fotografies, 

el primer d’una durada màxima de 2-3 minuts i el segon d’una durada màxima de 

10-12 minuts. Aquest muntatge ha d’incloure el títol de les obres i dels diferents 

moments de l’execució (ex: muntatge equips, solers, etc..) el logo d’ATLL 

Concessionària i un fons musical. S’hauran de lliurar a ATLL els fitxers en format 

AVI. 

Les fotografies han de tenir una qualitat mínima de 2 MB 

Tot el material s’ha d’entregar en una clau USB de memòria o en suport CD/DVD 

 

17. CONCLUSIÓ 

Amb tot allò exposat en la present memòria i la resta de documents que constitueixen el 

present projecte, el considerem suficientment justificat, així com també suficientment 

definides les obres contingudes en aquest projecte, per a que pugui procedir-se a la seva 

execució.

 

Barcelona, desembre de 2016 

L’enginyer autor del projecte: L’enginyer director del projecte: 

  

 

 

Carlos Martín Freixa 

 

 

 

David Franch Vaca 

AYESA Enginyeria i Serveis ATLL Concessionària de la Generalitat de 

Catalunya, S.A. 
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1. INTRODUCCIÓ 

L’objecte del present annex és presentar les dades més característiques de la “Adequació i 

millora dels desguassos de la canonada baixant de l’ETAP de la Llosa del Cavall”. 

El present projecte  no actua sobre tots els desguassos de la canonada. L’actuació es 

centrarà en aquells desguassos recollits en el Bases tècniques particulars per la contractació 

per la redacció del PROJECTE D’ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA 

CANONADA BAIXANT DE L’ETAP DE LA LLOSSA DEL CAVALL. 

En aquesta taula apareix el ramal 3 de la canonada en que hi hauria tres desguassos . En la 

informació posterior subministrada per ATLL aquest ramal no es localitza com tampoc en el 

treball d’inventariat de camp. Les arquetes d’aquest ramal es substitueixen per les 3 

arquetes finals del tram R6B  en la zona d’Odena, que inicialment no quedaven recollides en 

el plec 

2. CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS 

2.1. Ubicació del projecte 

Les obres d’adequació i millora descrites al projecte es duen a terme a tots els desguassos 

pertanyents al tram de la canonada baixant de l’ETAP de la Llosa del Cavall, recentment 

construïda i que baixa fins la localitat d’Òdena. 

2.2. Estructuració del projecte 

L’objectiu del projecte és definir de forma precisa i completa la naturalesa i abast de 

cadascuna de les actuacions a executar que han de permetre construir, adequar i millorar 

els desguassos que actualment té aquesta canonada. L’estructuració principal del projecte 

consta de les següents actuacions: 

- Caracterització de l’estat de tots els desguassos existents a la canonada baixant de 

l’ETAP de la Llosa del Cavall i valoració del seu estat. 

- Conducció de desguassos que no ho estiguin: aplicable a totes aquelles arquetes on no 

s’hagi condicionat de manera adequada la sortida d’aigua dels desguassos fins a un punt 

adequat de drenatge. Es procedirà al disseny de la construcció de la corresponent 

conducció. 

- Perllongament dels desguassos existents: aplicable a tots aquells desguassos que, tot i 

estar conduïts, no ho estan de manera suficient o bé ho estan però aboquen l’aigua en 

punts on, previsiblement, l’aigua s’hi acumularà, amb especial atenció a aquells 

desguassos pensats per funcionar amb cambra humida. Caldrà dissenyar i construir la 

corresponent millora de traçat o, en cas que l’existent sigui molt deficitària, dissenyar i 

construir-ne una de nova. 

- Adequació de les condicions de seguretat i salut de les arquetes amb accessos mitjançant 

escales i adaptació de les ventilacions a les dimensions mínimes marcades per ATLL de 

DN 110. 

- Actuacions necessàries per impermeabilització de l’arqueta per tal que es pugui operar la 

vàlvula de desguàs  

2.3. Resum

A les taules següents es resumeixen les característiques principals de les arquetes sobre les 

que s’actua, així com de les obres a executar.
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2.3.1. Tram CP1 

CANONADA PRINCIPAL CP1 

Longitud (km) 8,8 

Diàmetre canonada DN (mm) 600 

Material canonada PEAD/Acer 

Número de desguassos 7 

Tipus d’arqueta 1.1 

El primer tram, situat més al nord, abasta un total d’onze desguassos. Aquests, en la seva 

majoria, es constitueixen per arquetes rectangulars i/o quadrades de tipus prefabricat sense 

cambra humida i, en la majoria de casos, amb presència de tub exterior de desguàs amb 

una sortida directa cap al terreny sense adequació  

Figura 1: Arqueta tipus al tram CP1. 

En aquest tram hi haurà una arqueta de derivació realitzada in situ, que disposa d’una 

cambra humida que connecta amb dos desguassos de DN 100 

A continuació es resumeixen les actuacions previstes per a aquestes arquetes (en termes 

generals): 

- Substitució i prolongació de l’escala interior per tal de facilitar-ne l’accés. 

- Creació d’una escala exterior, en cas de necessitat, per accedir a l’arqueta. 

- Gir de la tapa superior prefabricada, si el tub interior dificulta l’accés. 

- Instal·lació de mosquiteres per impedir l’accés d’insectes i altres a l’arqueta. 

- Impermeabilització mitjançant reparació de juntes i producte 

impermeabilitzant 

- Neteja de l’arqueta. 

- Adequació de la sortida del desguàs. 

- Instal·lació de ventilació superior de DN mínim 100.  

- Col·locació de cablejat de protecció catòdica. 

- Retirada de pates existents. 

- Pates per accedir a la solera. 

Tipologies d’arqueta al tram CP1 i resum d’actuacions 

Nº d’arquetes rectangulars prefabricades sense c.h.  6 

Nº d’arquetes rectangulars in-situ amb c.h.  1 

Desguassos amb sortida existent localitzada 6 

Tubs nous de desguàs 0 

Localització i adaptació de sortida al terreny 6 

Noves ventilacions o adaptació a DN mínim  3 

Actuacions de impermeabilzació 7 
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2.3.2. Tram CP2 

CANONADA PRINCIPAL CP2 

Longitud (km) 35,5 

Diàmetre canonada DN (mm) 600 

Material canonada PEAD/Acer 

Número de desguassos 18 

Tipus d’arqueta 1.1 i 1.2 

El segon tram de la xarxa es situa directament al sud del primer tram i baixa fins a Calaf, 

i es conforma bàsicament per dos tipologies d’arquetes de desguàs: arquetes 

rectangulars i/o quadrangulars prefabricades sense cambra humida, i arquetes 

rectangulars i/o quadrangulars prefabricades amb cambra humida circular, també 

prefabricada.  També hi ha la presencia puntual de dos derivacions que porten associats 

desguassos amb cambra humida i una arqueta executada in situ amb cambra humida. 

Figura 2: Arquetes tipus al tram CP2. 

A continuació es resumeixen així les actuacions previstes per a aquestes arquetes  

- Substitució i prolongació de l’escala interior per tal de facilitar-ne l’accés. 

- Creació d’una escala exterior, en cas de necessitat, per accedir a l’arqueta. 

- Creació de plataforma de tramex per evitar possibles caigudes a l’interior. 

- Gir de la tapa superior prefabricada, si el tub interior dificulta l’accés. 

- Instal·lació de mosquiteres per impedir l’accés d’insectes i altres a l’arqueta. 

- Impermeabilització mitjançant reparació de juntes i producte 

impermeabilitzant 

- Neteja de l’arqueta. 

- Descobriment i/o adequació de la sortida del desguàs. 

- Cegament de les reixes existents en cas d’estar molt a prop de terra i/o 

creació de tubs de ventilació. 

- Col·locació de cablejat de protecció catòdica. 

- Retirada de pates existents. 

- Pates per accedir a la solera. 

- Retirada d’arqueta prefabricada, demolició de solera in-situ i col·locació de 

nova arqueta prefabricada, si cal. 

Tipologies d’arqueta al tram CP2 i resum d’actuacions 

Nº d’arquetes rectangulars prefabricades sense c.h.  9 

Nº d’arquetes rectangulars pref amb c.h.  6 

Nº d’arquetes rectangulars in-situ amb c.h. 3 

Desguassos amb sortida existent localitzada 6 

Tubs nous de desguàs 4 

Localització i adaptació de sortida al terreny 3 

Noves ventilacions o adaptació a DN mínim  10 

Actuacions de impermeabilització 18 
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2.3.3. Ramal R4 – Pinós 

RAMAL 4.-  PINÓS 

Longitud (km) 1,3 

Diàmetre canonada DN (mm) 110 

Material canonada PEAD 

Número de desguassos 2 

Tipus d’arqueta 1.1 

El tercer tram, que s’escindeix de la canonada principal a l’altura de Pinós, es troba 

conformat per dos desguassos d’arquetes rectangulars prefabricats sense cambra 

humida, on s’ha trobat el tub de desguàs extern en només un d’ells. 

A continuació es llisten les actuacions previstes per a les dos arquetes: 

- Substitució i prolongació de l’escala interior per tal de facilitar-ne l’accés. 

- . Impermeabilització mitjançant reparació de juntes i producte impermeabilitzant 

- Creació de dos tubs de ventilació. 

- Adequació del desguàs extern en un i descobriment de desguàs en l’altre. 

- Neteja de l’arqueta. 

- Retirada de pates existents. 

Tipologies d’arqueta al tram R4 i resum d’actuacions 

Nº d’arquetes rectangulars prefabricades sense c.h.  9 

Desguassos amb sortida existent localitzada 0 

Localització i adaptació de sortida al terreny 2 

Noves ventilacions o adaptació a DN mínim  2 

Actuacions de impermeabilització 2 

2.3.4. Ramal R5 – Calaf 

RAMAL 5 – CALAF 

Longitud (km) 4,2 

Diàmetre canonada DN (mm) 225 

Material canonada PEAD 

Número de desguassos 5 

Tipus d’arqueta 2.1 i 2.2 

El quart tram, que es separa de la canonada principal a l’altura de Calaf i que hi 

desemboca, es troba conformat per desguassos amb arquetes prefabricades circulars 

amb i sense cambra humida 

Figura 3: Arquetes tipus al ramal 5 – Calaf.

A continuació es resumeixen les les actuacions previstes per a aquestes arquetes, que es 

produiran únicament sobre la cambra seca 

- Retirada de tapa metàl·lica, execució de  regularització perimetral amb 

morter de ciment i instal·lació de nova tapa de formigó armat. 

- Substitució i prolongació de l’escala interior per tal de facilitar-ne l’accés. 

- Descobriment i adequació de la sortida del desguàs. 
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- Col·lcoació tubs de ventilació. 

- Neteja de l’arqueta. 

- Retirada de pates existents. 

Tipologies d’arqueta al tram R5 i resum d’actuacions 

Nº d’arquetes prefabricades sense c.h.  2 

Nº d’arquetes  pref amb c.h.  3 

Desguassos amb sortida existent localitzada 0 

Tubs nous de desguàs 0 

Localització i adaptació de sortida al terreny 2 

Noves ventilacions o adaptació a DN mínim  5 

Actuacions de impermeabilització 0 

2.3.1. Ramal 7 – Bages Centre 

RAMAL 7 – BAGES CENTRE 

Longitud (km) 7,89 

Diàmetre canonada DN (mm) 225 

Material canonada PEAD 

Número de desguassos 7 

Tipus d’arqueta 2.1 i 2.2 

El ramal 7, que discorre de forma paral·lela a la nacional N-141 pel nord d’aquesta, es 

conforma per desguassos principalment de tipologia circular i sense presència de cambra 

humida. La tipologia i actuacions son iguals a les del ramal 5 

Tipologies d’arqueta al tram R7 i resum d’actuacions 

Nº d’arquetes prefabricades sense c.h.  5 

Nº d’arquetes  pref amb c.h.  2 

Desguassos amb sortida existent localitzada 0 

Tubs nous de desguàs 0 

Localització i adaptació de sortida al terreny 5 

Noves ventilacions o adaptació a DN mínim  5 

Actuacions de impermeabilització 0 

2.3.2. Ramal 6B – Anoia (tram RUBAU) 

RAMAL 6B – ANOIA (TRAM RUBAU) 

Longitud (km) 24 

Diàmetre canonada DN (mm) 500 

Material canonada FD 

Número de desguassos 42 

Tipus d’arqueta 3 

El setè tram, amb un total de 42 desguassos entre Solanelles i Igualada, es troba conformat 

per arquetes de desguàs rectangulars “in-situ” amb presència de cambra humida i per un 

parell de desguassos sense cambra humida. 

Figura 4: Arquetes tipus al ramal 6B. 

A continuació es resumeixen les les actuacions previstes per a aquestes arquetes  

- Substitució i prolongació de l’escala interior per tal de facilitar-ne l’accés. 

- Creació d’una escala exterior, en cas de necessitat, per accedir a l’arqueta. 

- Instal·lació de mosquiteres per impedir l’accés d’insectes i altres a l’arqueta. 
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- Neteja de l’arqueta. 

- Neteja i excavació de la superfície de l’arqueta, si escau. 

- Creació de replà intermedi tramex per evitar caigudes a arquetes profundes. 

- Creació de nou desguàs, en cas d’inexistència. 

- Cegament de les reixes existents en cas d’estar molt a prop de terra i/o 

creació de dos tubs de ventilació. 

- Reconstrucció de passamurs. 

- Retirada de pates existents. 

- . Impermeabilització mitjançant reparació de juntes i producte 
impermeabilitzant 

.

Tipologies d’arqueta al tram R7 i resum d’actuacions 

Nº d’arquetes amb ch  40 

Nº d’arquetes  pref sense ch.  2 

Desguassos amb sortida existent localitzada 0 

Tubs nous de desguàs 16 

Noves ventilacions o adaptació a DN mínim  40 

Actuacions de impermeabilització 42 

3. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

Els tipus d’arqueta, així com les actuacions definides prèviament per a cadascuna de les 

arquetes objecte de reparacions i de reformes definides en el present estudi, es troben 

definits al Document número 2: Plànols. 
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1. INTRODUCCIÓ 

L’embassament de la Llosa del Cavall del riu Cardener, finalitzat el 1997, ocupa una 

superfície de 200 km2 als termes de Navès, Guixers i Sant Llorenç de Morunys (Solsonès). 

Cinc anys després l’Agència Catalana de l‘Aigua (ACA) va redactar el projecte per tirar 

endavant la xarxa d’abastament pel qual s’havia construït. Concretament es connectava 

amb el sud i el centre de la comarca del Solsonès, el centre i el nord del Bages i l‘Anoia amb 

un cost de 40,7 MEUR. El projecte preveia que per la canonada sortís del pantà un cabal 

màxim de 350 l/s. Es tractava bàsicament de municipis que s’abastien del pantà de Sant 

Ponç, també del Cardener, de xarxes pròpies, o en el cas de l’Anoia, d’un dels ramals de la 

xarxa d’Aigües Ter Llobregat (ATLL). 

Al 2007, el Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí (MARM) va anunciar que l‘empresa 

pública Aigües de les Conques Mediterrànies (ACUAMED) n’assumiria l‘execució de les obres.

El 25 de gener de 2008 ACUAMED va aprovar el conveni pel finançament i explotació de les 

obres de la xarxa de la Llosa del Cavall, amb una inversió prevista de 55 MEUR, amb l‘ACA i 

ATLL. Dos mesos després, l‘empresa pública estatal licitava la primera fase del projecte 

entre Calaf i Igualada, que inclou l‘ampliació de la potabilitzadora de Navès i una estació de 

bombament del ramal de Prats de Rei –la conducció principal té una longitud de 32 km. El 

juliol de 2008 es va adjudicar a Construccions RUBAU. 

Onze mesos més tard, es va adjudicar la segona fase de les obres a la unió temporal 

d‘empresa (UTE) formada per ACSA i COMSA. El projecte incloïa la captació d‘aigua a 

l‘embassament, el ramal del Solsonès (50,2 km de conducció principal) i la connexió amb la 

potabilitzadora de Solsona. El termini d‘execució era de 22 mesos. 

L’any 2012 la Generalitat de Catalunya va atorgar, sota concessió administrativa, el 

contracte d’explotació de xarxa d’abastament d’aigua potable en alta Ter-Llobregat a 

l’empresa ATLL Concessionària de la Generalitat de Catalunya, S.A. (ATLL). 

D’acord amb aquest contracte, ATLL desenvolupa des de l’inici del període de concessió i 

sota el control de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), un pla de renovació i reposició dels 

béns adscrits a l’esmentada xarxa. 

Dins d’aquest pla de renovació i reposició de bens, ATLL ha revisat la futura execució de 

l’actuació “Adequació i millora dels desguassos de la canonada baixant de l’ETAP de 

La Llosa del Cavall”. 

Personal dels departaments de Manteniment de Xarxa, Operació i Enginyeria d’Operació i 

Manteniment han visitat aquestes noves instal·lacions detectant nombroses deficiències 

constructives susceptibles de ser millorades de cara a assegurar, no només una correcta 

posada en marxa, sinó un bon funcionament a posteriori. 

Amb data de març de 2016 ATLL adjudica a AYEA Enginyeria i Serveis la redacció del 

projecte per dur a terme l’actuació esmentada. 
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La redacció d’aquesta annex no aplica donada la tipologia del projecte.  



PROJECTE D’ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L’ETAP DE LA LLOSSA DEL CAVALL. CLAU RiR: 2015/055  

Annex núm. 4: Topografia 

ANNEX NÚM. 4: TOPOGRAFIA 





PROJECTE D’ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L’ETAP DE LA LLOSSA DEL CAVALL. CLAU RiR: 2015/055  

Annex núm. 4: Topografia 

ÍNDEX 

1. INTRODUCCIÓ ...........................................................................................................................1

2. METODOLOGIA DE TREBALL ......................................................................................................1

3. DOCUMENTACIÓ QUE S�ENTREGA .............................................................................................1

4. APARELLS EMPRATS ..................................................................................................................1

APÈNDIX  1 LLISTAT DE PUNTS AIXECAMENT TAQUIMÈTRIC 





PROJECTE D’ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L’ETAP DE LA LLOSSA DEL CAVALL. CLAU RiR: 2015/055  

Annex núm. 4: Topografia 1

1. INTRODUCCIÓ 

En el present annex es descriuen els treballs de topografia necessaris per a l’execució del present 

Projecte, així com la manera en que han estat efectuats i els aparells emprats per a la seva 

realització. 

L’objectiu dels treballs de topografia és crear un croquis que defineixin les arquetes així com els 

elements més destacables de l’entorn. Donant la seva representació en el sistema de coordenades 

UTM ETRS 89 fus 31. 

No es pretén fer un aixecament topogràfic minuciós de la zona, ja que això comportaria en molts 

casos desbrossar completament les zones que envolten les arquetes. 

2. METODOLOGIA DE TREBALL 

S’ha realitzat l’aixeament dels punts per métodes GPS. S’han corregit les coordenades en temps 

real, aplicant les correccions que facilita l’ICC a partir de la seva xarxa GPS de bases de referència 

(RTK). I transformant-les finalment en al sistema de coordenades ETRS89 UTM 31. 

En els casos en els que no s’ha obtingut cobertura suficient per fer l’aixecament de tota la zona 

per mitjà de GPS, s’ha recorregut a la topografia clàssica. En aquests casos, s’ha establert unes 

bases de referència en una zona on hi hagués cobertura amb GPS, i un cop obtingudes les bases 

en ETRS89 UTM31 s’ha pres les coordenades de l’arqueta i el seu entorn per radiació amb estació 

total. 

Les coordenades son UTM amb anamorfosi. Per el càlcul de la cota ortomètrica s’ha emprant el 

model del geoide CAT80000. 

3. DOCUMENTACIÓ QUE S’ENTREGA 

S’entreguen els croquis de les arquetes amb els elements més destacats que les envolten. En el 

document núm 2 Planols es recullen els plànols topogràfics generats. En l’apèndix 1 s’adjunta els 

llistats de punts obtinguts  dels aixecaments realitzats 

4. APARELLS EMPRATS 

Pels treballs de camp s’ha utilitzat els aparells Antena G.P.S. ATX 1230 i controlador RX 1250XC 

de la casa Leica. 

També s’ha utilitzat una estació total Leica TCR1203. amb les següents característiques: 

Medició angular. 

Precisió Hz i V. 3 ‘’ (1mgon) 

Compensador de 

doble eix centrat. 

Rang de treball 4’ (0.07 

mgon)

15BMedició en distancia: 

Long. Màx. 3000 m (prisma circular) 

Precisió 2mm+2ppm 

Dades generals: 

Objectiu 30X 

Sensibilitat nivell circular 6’/2mm 

Els treballs de gabinet s’han realitzat amb ordinador i plotter HEWLETT-PACKARD. S’ha utilitzat 

per al càlcul, el programari “Leica Geo-Office” així com el programari MDT per al dibuix i creació 

del model tridimensional. 
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APÈNDIX  1 LLISTAT DE PUNTS AIXECAMENT 
TAQUIMÈTRIC



    1 384271.785 4606341.453 366.472 ARQ
    2 384271.669 4606337.450 366.449 ARQ
    3 384271.711 4606337.387 366.453 ARQ
    4 384273.263 4606337.447 366.459 ARQ
    5 384273.359 4606338.808 366.466 ARQ
    6 384274.316 4606338.793 366.463 ARQ
    7 384274.322 4606339.840 366.484 ARQ
    8 384272.965 4606341.405 366.476 ARQ
    9 384262.457 4606345.171 366.432 PT
   10 384267.159 4606340.639 366.017 PT
   11 384269.847 4606338.574 365.745 PT
   12 384271.505 4606337.435 365.686 PT
   13 384273.659 4606336.821 365.683 PT
   14 384277.099 4606332.003 365.695 PT
   15 384277.352 4606330.057 365.401 CT
   16 384273.004 4606333.533 365.479 CT
   17 384266.430 4606336.820 365.784 CT
   18 384258.996 4606339.680 366.210 CT
   19 384264.244 4606333.745 364.317 PT
   20 384267.804 4606334.057 363.941 PT
   21 384270.497 4606333.170 363.955 PT
   22 384273.113 4606331.645 363.817 PT
   23 384268.537 4606330.906 363.865 PT
   24 384264.982 4606331.502 363.896 PT
   25 384270.087 4606331.646 363.639 0
   26 384280.539 4606332.682 368.154 FITA
   27 384280.089 4606333.227 368.110 CT
   28 384276.582 4606340.693 367.841 CT
   29 384274.369 4606344.039 367.908 CT
   30 384269.904 4606343.582 368.686 CT
   31 384274.614 4606333.965 365.479 CAMI
   32 384269.729 4606337.186 365.610 CAMI
   33 384264.203 4606340.724 366.079 CAMI
   34 384273.719 4606339.563 366.491 TAPA
   35 384272.782 4606338.360 366.478 TAPA
   36 383795.297 4606457.448 379.905 ARQ
   37 383794.626 4606459.937 379.902 ARQ
   38 383793.700 4606459.706 379.908 ARQ
   39 383793.350 4606461.044 379.929 ARQ
   40 383791.805 4606460.640 379.919 ARQ
   41 383792.815 4606456.792 379.904 ARQ
   42 383793.096 4606458.315 379.909 TAPA
   43 383792.967 4606460.140 379.916 TAPA
   44 383801.195 4606460.508 379.670 0
   45 383796.153 4606466.197 380.019 0
   46 383791.786 4606462.637 379.608 0
   47 383793.381 4606461.187 379.521 0
   48 383791.682 4606460.787 379.590 0
   49 383786.337 4606457.404 379.319 0
   50 383792.622 4606455.699 379.371 0
   51 383795.977 4606457.313 379.567 0
   52 383795.985 4606467.228 380.228 MUR
   53 383790.849 4606463.228 380.042 MUR
   54 383786.180 4606459.370 379.946 MUR
   55 383502.477 4606425.626 371.564 ARQ
   56 383502.380 4606427.024 371.560 ARQ
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   57 383501.437 4606427.025 371.558 ARQ
   58 383501.333 4606429.039 371.577 ARQ
   59 383502.154 4606429.634 371.589 ARQ
   60 383503.895 4606429.692 371.574 ARQ
   61 383504.077 4606425.721 371.572 ARQ
   62 383502.967 4606426.290 371.609 TAPA
   63 383502.056 4606427.797 371.565 TAPA
   64 383506.958 4606422.426 371.297 MUR
   65 383504.391 4606425.692 371.554 MUR
   66 383503.253 4606430.160 371.522 MUR
   67 383502.339 4606432.175 371.534 MUR
   68 383497.863 4606430.226 371.390 0
   69 383499.560 4606424.742 371.257 0
   70 383505.083 4606420.003 371.250 0
   71 383502.484 4606424.843 371.255 0
   72 383500.007 4606429.196 371.398 0
   73 382209.962 4606423.571 386.981 ARQ
   74 382209.771 4606422.320 387.003 ARQ
   75 382209.964 4606422.128 387.008 ARQ
   76 382211.211 4606421.939 387.022 ARQ
   77 382211.431 4606422.111 387.028 ARQ
   78 382211.626 4606423.365 387.019 ARQ
   79 382211.418 4606423.589 387.027 ARQ
   80 382210.224 4606423.772 387.020 ARQ
   81 382210.373 4606423.345 387.009 TAPA
   82 382204.023 4606425.696 386.699 CT
   83 382208.188 4606422.733 386.452 CT
   84 382209.684 4606422.055 386.380 CT
   85 382211.562 4606421.837 386.399 CT
   86 382216.210 4606421.407 386.418 CT
   87 382217.871 4606418.456 385.713 PT
   88 382217.836 4606417.986 385.761 CAMI
   89 382217.092 4606414.703 385.481 CAMI
   90 382209.211 4606416.847 385.693 CAMI
   91 382209.308 4606420.159 385.845 CAMI
   92 382201.548 4606422.814 385.923 CAMI
   93 382200.137 4606418.600 385.744 CAMI
   94 382199.939 4606417.610 385.618 CT
   95 382202.543 4606423.390 385.924 PT
   96 382210.143 4606420.489 385.787 PT
   97 382209.237 4606416.357 385.595 CT
   98 382214.808 4606415.173 385.529 CT
   99 381636.870 4606858.776 406.937 ARQ
  100 381639.146 4606857.569 406.939 ARQ
  101 381640.298 4606859.794 406.932 ARQ
  102 381640.175 4606859.933 406.934 ARQ
  103 381639.461 4606860.337 406.939 ARQ
  104 381640.087 4606861.546 406.933 ARQ
  105 381638.705 4606862.296 406.932 ARQ
  106 381639.218 4606861.114 406.943 TAPA
  107 381638.090 4606859.751 406.956 TAPA
  108 381644.208 4606852.698 406.550 CT
  109 381639.295 4606854.325 406.611 CT
  110 381633.505 4606851.245 406.241 CT
  111 381632.523 4606848.722 406.540 CT
  112 381627.050 4606839.821 406.469 CT
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  113 381624.999 4606844.241 406.527 0
  114 381626.756 4606850.590 406.626 0
  115 381632.229 4606856.217 406.742 0
  116 381635.439 4606862.164 406.864 0
  117 381634.348 4606868.105 407.194 0
  118 381635.593 4606873.780 407.529 PT
  119 381639.259 4606866.323 407.485 PT
  120 381641.026 4606869.418 407.378 CUNETA
  121 381636.129 4606877.084 407.961 CUNETA
  122 381635.558 4606876.624 408.180 CT
  123 381637.179 4606878.138 408.652 CAMI
  124 381641.934 4606876.676 408.481 CAMI
  125 381645.880 4606869.768 408.189 CAMI
  126 381645.457 4606863.778 408.000 CAMI
  127 381650.870 4606860.612 407.837 CAMI
  128 381648.839 4606856.805 407.809 CAMI
  129 381643.797 4606863.269 407.265 CUNETA
  130 381644.946 4606860.129 406.961 CUNETA
  131 381643.614 4606859.980 407.339 CT
  132 381642.062 4606863.976 407.739 CT
  133 381643.116 4606864.490 407.854 0
  134 381641.286 4606868.761 407.894 0
  135 381640.060 4606868.396 407.765 CT
  136 381639.760 4606863.177 406.616 PT
  137 381641.391 4606860.001 406.692 PT
  138 381641.900 4606857.092 406.722 PT
  139 381642.204 4606849.780 405.687 PT
  140 381636.896 4606848.857 405.698 PT
  141 381358.708 4606981.643 417.473 ARQ
  142 381361.252 4606981.386 417.490 ARQ
  143 381361.531 4606983.970 417.503 ARQ
  144 381360.699 4606985.423 417.563 ARQ
  145 381359.157 4606985.626 417.535 ARQ
  146 381358.701 4606981.696 417.524 ARQ
  147 381364.063 4606974.375 416.858 MUR
  148 381370.279 4606963.376 416.601 MUR
  149 381376.046 4606969.360 416.508 0
  150 381368.226 4606982.836 417.214 0
  151 381361.027 4606994.785 418.508 0
  152 381347.045 4607008.934 419.920 0
  153 381336.001 4606996.986 419.423 0
  154 381323.238 4606982.280 418.950 0
  155 381315.407 4606973.370 418.639 0
  156 381311.534 4606960.014 418.271 CAMI
  157 381315.867 4606958.900 417.976 CAMI
  158 381322.864 4606964.828 417.722 CAMI
  159 381320.723 4606969.205 417.975 CAMI
  160 381329.745 4606968.152 417.447 CAMI
  161 381329.116 4606964.481 417.113 CAMI
  162 381336.841 4606963.177 416.944 CAMI
  163 381334.396 4606959.639 416.596 CAMI
  164 381342.328 4606950.734 415.288 CAMI
  165 381349.638 4606950.446 414.647 0
  166 381360.133 4606958.866 415.168 0
  167 381367.243 4606966.895 415.605 0
  168 381362.843 4606973.878 416.600 0
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  169 381353.527 4606970.166 416.478 0
  170 381349.248 4606978.161 417.407 0
  171 381356.831 4606982.347 417.408 0
  172 382278.769 4606418.125 384.075 ARQ
  173 382280.278 4606418.463 384.202 ARQ
  174 382292.334 4606424.172 384.891 CAMI
  175 382293.290 4606420.573 384.775 CAMI
  176 382293.824 4606416.722 384.644 CT
  177 382283.165 4606421.572 384.365 CAMI
  178 382284.149 4606417.306 384.289 CAMI
  179 382284.514 4606414.443 384.260 CT
  180 382281.498 4606417.261 384.221 ARQ
  181 382281.826 4606414.748 384.089 ARQ
  182 382279.391 4606414.311 384.031 ARQ
  183 382280.280 4606412.872 383.816 PT
  184 382290.707 4606413.831 383.405 PT
  185 382304.116 4606417.169 383.647 PT
  186 382288.938 4606398.225 382.633 FITA
  187 382288.951 4606398.231 382.620 CT
  188 382282.258 4606394.541 382.520 CT
  189 380866.353 4607126.676 414.615 0
  190 380868.646 4607127.035 414.591 0
  191 380868.387 4607129.574 414.553 0
  192 380867.391 4607129.389 414.558 0
  193 380867.131 4607130.743 414.583 0
  194 380873.481 4607122.120 415.590 CT
  195 380869.405 4607130.934 415.076 CT
  196 380869.382 4607130.940 415.087 CT
  197 380866.618 4607136.087 415.288 CT
  198 380863.551 4607136.754 414.832 CT
  199 380865.027 4607132.745 414.380 CT
  200 380862.016 4607134.122 413.673 MUR
  201 380863.344 4607129.778 413.669 MUR
  202 380863.833 4607128.384 413.469 MUR
  203 380862.738 4607129.231 412.447 PT
  204 380861.440 4607133.467 412.378 PT
  205 384274.331 4606341.349 366.480 ARQ
  206 383501.304 4606429.606 371.580 ARQ
  207 382280.505 4606417.086 384.157 ARQ
  208 380865.614 4607130.542 414.580 ARQ
  209 381360.556 4606984.098 417.514 ARQ
  210 381642.457 4606869.069 408.239 CAMI
  211 376632.197 4610063.112 412.105 ARQ
  212 376631.511 4610065.607 412.115 ARQ
  213 376632.101 4610063.055 411.507 PT
  214 376635.177 4610063.418 411.115 PT
  215 376634.504 4610064.670 411.053 PT
  216 376633.653 4610064.120 412.100 TAPA
  217 376634.855 4610065.386 412.105 TAPA
  218 376635.871 4610065.072 410.882 CT
  219 376635.953 4610065.055 410.853 CT
  220 376635.455 4610066.758 410.853 CT
  221 376631.275 4610065.731 411.306 CT
  222 376641.963 4610058.716 411.967 CAMI
  223 376644.132 4610060.231 411.790 CAMI
  224 376638.854 4610064.737 410.980 CAMI
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  225 376640.210 4610066.450 410.921 CAMI
  226 376634.446 4610071.079 410.711 CAMI
  227 376633.894 4610074.438 410.682 CAMI
  228 376621.735 4610075.713 410.387 CAMI
  229 376621.293 4610077.776 410.436 CAMI
  230 376615.231 4610076.306 411.195 CAMI
  231 376614.815 4610079.002 411.222 CAMI
  232 376611.095 4610076.930 410.988 CAMI
  233 376612.104 4610079.522 411.102 CAMI
  234 376601.906 4610079.800 409.488 CAMI
  235 376601.753 4610082.322 409.505 CAMI
  236 376600.133 4610081.775 409.314 TORRENT
  237 376599.964 4610079.150 409.124 TORRENT
  238 376597.119 4610078.223 408.935 TORRENT
  239 376597.691 4610080.490 409.178 TORRENT
  240 376597.098 4610082.802 409.252 TORRENT
  241 376597.070 4610082.812 409.258 TORRENT
  242 376618.294 4610074.827 410.973 0
  243 376617.317 4610069.154 410.796 0
  244 376620.273 4610063.308 410.580 0
  245 376625.719 4610058.011 410.602 0
  246 376627.893 4610054.098 410.292 0
  247 376633.722 4610057.289 411.042 0
  248 376636.992 4610058.190 411.104 0
  249 376646.508 4610054.524 413.414 CT
  250 376646.909 4610060.788 414.117 CT
  251 376650.366 4610063.629 414.849 CT
  252 376647.883 4610069.827 414.784 CT
  253 376646.172 4610068.257 414.459 CT
  254 376644.422 4610069.522 414.316 CT
  255 376628.202 4610672.161 429.845 TAPA
  256 376626.892 4610671.175 429.826 TAPA
  257 376626.030 4610671.655 429.808 ARQ
  258 376627.423 4610671.799 429.828 ARQ
  259 376627.359 4610672.770 429.823 ARQ
  260 376629.933 4610672.932 429.844 ARQ
  261 376630.150 4610670.366 429.824 ARQ
  262 376626.165 4610670.061 429.812 ARQ
  263 376626.011 4610671.650 429.815 ARQ
  264 376622.976 4610676.392 429.223 CAMI
  265 376624.328 4610683.869 429.243 CAMI
  266 376626.187 4610688.411 429.254 CAMI
  267 376621.851 4610688.861 429.227 CAMI
  268 376619.982 4610680.070 429.393 CAMI
  269 376620.012 4610673.046 429.180 CAMI
  270 376627.926 4610654.135 428.702 CAMI
  271 376629.967 4610644.660 428.913 CAMI
  272 376630.605 4610629.250 432.869 CAMI
  273 376632.505 4610630.825 432.756 CT
  274 376623.612 4610640.991 433.353 CAMI
  275 376626.518 4610642.158 432.861 CT
  276 376601.210 4610676.265 435.324 CT
  277 376618.400 4610653.634 433.689 CT
  278 376616.711 4610652.272 433.951 CAMI
  279 376638.962 4610630.441 430.223 CAMI
  280 376633.342 4610645.380 428.831 CAMI
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  281 376631.945 4610653.501 428.689 CAMI
  282 376627.737 4610651.936 427.923 CUNETA
  283 376627.804 4610661.899 428.690 CUNETA
  284 376623.821 4610660.368 428.165 CUNETA
  285 376624.507 4610669.151 428.837 CAMI
  286 376620.315 4610667.138 428.390 CUNETA
  287 376630.640 4610660.784 427.918 PT
  288 376626.460 4610669.355 428.013 CT
  289 376630.540 4610669.929 427.950 CT
  290 376630.123 4610673.176 427.802 CT
  291 376626.954 4610673.043 427.976 CT
  292 376627.072 4610672.016 428.299 CT
  293 376625.928 4610672.214 428.414 CT
  294 376625.557 4610677.096 428.188 PT
  295 376626.438 4610682.843 428.327 PT
  296 376630.286 4610688.978 428.242 MUR
  297 376637.186 4610691.467 427.651 MUR
  298 376639.023 4610682.649 427.583 0
  299 376641.389 4610668.615 427.413 0
  300 376401.527 4611921.823 566.970 CAMI
  301 376404.730 4611919.871 567.037 CAMI
  302 376399.858 4611910.578 566.578 CAMI
  303 376395.788 4611911.694 566.402 CAMI
  304 376395.144 4611910.534 566.436 LLOSA
  305 376393.523 4611908.087 566.287 LLOSA
  306 376391.921 4611908.661 566.087 LLOSA
  307 376390.746 4611905.448 566.227 LLOSA
  308 376391.674 4611904.899 566.358 LLOSA
  309 376390.801 4611903.352 566.421 LLOSA
  310 376395.846 4611901.068 566.586 LLOSA
  311 376398.946 4611901.818 566.635 LLOSA
  312 376399.919 4611905.744 566.598 LLOSA
  313 376399.031 4611907.316 566.593 LLOSA
  314 376399.667 4611908.551 566.584 LLOSA
  315 376390.790 4611902.812 566.379 CAMI
  316 376380.945 4611900.092 565.673 CAMI
  317 376373.533 4611894.405 565.503 CAMI
  318 376374.589 4611890.938 565.504 CAMI
  319 376382.308 4611896.007 565.877 CAMI
  320 376385.554 4611893.023 566.581 CAMI
  321 376381.444 4611883.463 567.784 CAMI
  322 376385.329 4611881.540 567.773 CAMI
  323 376390.122 4611891.308 566.874 CAMI
  324 376395.620 4611900.730 566.596 CAMI
  325 376400.518 4611893.899 566.914 ARQ
  326 376398.216 4611895.063 566.875 ARQ
  327 376397.756 4611894.212 566.895 ARQ
  328 376396.495 4611894.828 566.862 ARQ
  329 376395.824 4611893.462 566.864 ARQ
  330 376399.300 4611891.590 566.899 ARQ
  331 376404.476 4611894.887 567.146 CT
  332 376404.174 4611900.200 566.363 CT
  333 376404.851 4611908.134 566.594 CT
  334 376407.707 4611909.321 567.052 CT
  335 376408.433 4611918.018 567.746 CT
  336 376414.584 4611919.176 565.436 PT
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  337 376424.790 4611912.978 564.435 0
  338 376421.063 4611901.660 564.407 0
  339 376420.868 4611892.931 564.254 0
  340 376415.180 4611883.294 564.574 0
  341 376409.733 4611882.275 564.869 PT
  342 376408.064 4611894.339 565.501 PT
  343 376407.817 4611899.608 565.604 PT
  344 376410.494 4611912.164 565.561 PT
  345 376412.852 4611916.598 565.466 PT
  347 376406.554 4611887.798 567.280 CT
  348 376405.020 4611880.439 566.962 CT
  349 376397.465 4611880.237 567.296 0
  350 376395.963 4611888.772 567.032 0
  351 376391.591 4611920.270 565.344 0
  352 376388.826 4611927.899 564.645 0
  353 376383.428 4611910.981 565.111 0
  354 376377.674 4611906.888 564.069 0
  355 376439.162 4611512.942 558.140 CAMI
  356 376438.924 4611523.273 558.699 CAMI
  357 376437.327 4611531.317 559.295 CAMI
  358 376441.225 4611532.846 559.438 CAMI
  359 376442.244 4611532.671 559.398 CUNETA
  360 376443.228 4611522.361 558.729 CAMI
  361 376444.232 4611520.839 558.605 CUNETA
  362 376443.964 4611505.939 557.753 CUNETA
  363 376442.957 4611505.977 557.823 CAMI
  364 376438.797 4611494.465 556.723 CAMI
  365 376439.612 4611494.231 556.742 CUNETA
  366 376434.169 4611495.190 556.383 CAMI
  367 376438.327 4611505.393 557.566 CAMI
  368 376435.320 4611519.884 556.824 PT
  369 376436.438 4611510.400 556.561 PT
  370 376434.533 4611502.583 555.920 PT
  371 376427.866 4611492.940 555.332 PT
  372 376419.444 4611495.139 554.824 0
  373 376417.597 4611508.767 554.417 0
  374 376426.080 4611511.129 554.977 0
  375 376429.294 4611513.423 555.713 0
  376 376428.590 4611516.262 555.847 CT
  377 376427.760 4611519.888 556.226 CT
  378 376425.332 4611527.927 555.907 CT
  379 376428.500 4611529.167 556.170 0
  380 376432.184 4611516.851 556.386 0
  381 376441.594 4611510.677 558.023 TAPA
  382 376443.181 4611511.010 558.022 TAPA
  383 376443.008 4611510.485 558.019 ARQ
  384 376440.960 4611510.098 557.981 ARQ
  385 376440.683 4611511.592 558.012 ARQ
  386 376443.354 4611495.461 558.309 CT
  387 376446.055 4611505.335 558.747 CT
  388 376450.643 4611502.913 559.407 0
  389 376450.754 4611491.599 559.350 0
  390 376442.260 4611545.396 562.025 CT
  391 376446.666 4611532.406 562.280 CT
  392 376449.188 4611521.003 562.583 CT
  393 376451.435 4611516.780 562.658 CT
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  394 376453.506 4611523.869 563.280 0
  395 376452.393 4611535.889 563.886 0
  396 376449.139 4611547.601 564.004 0
  397 376545.835 4612295.776 577.072 CAMI
  398 376541.437 4612294.214 577.014 CAMI
  399 376540.415 4612282.553 576.145 CAMI
  400 376544.645 4612281.332 576.177 CAMI
  401 376542.692 4612271.281 575.501 CAMI
  402 376538.495 4612268.486 575.273 CAMI
  403 376535.099 4612256.274 575.196 CAMI
  404 376537.740 4612253.612 575.243 CAMI
  405 376532.785 4612243.448 575.297 CAMI
  406 376528.939 4612244.218 575.190 CAMI
  407 376527.457 4612246.611 574.208 PT
  408 376532.243 4612256.757 573.992 PT
  409 376527.987 4612263.148 573.363 0
  410 376526.852 4612273.664 573.302 0
  411 376523.745 4612278.321 573.010 0
  412 376518.823 4612267.845 571.854 0
  413 376514.641 4612267.318 571.460 CAMI
  414 376512.111 4612269.460 571.208 CAMI
  415 376517.535 4612277.366 571.967 CAMI
  416 376521.213 4612276.882 572.223 CAMI
  417 376522.487 4612285.927 573.035 CAMI
  418 376519.260 4612286.713 573.072 CAMI
  419 376517.842 4612293.400 574.092 FITA
  420 376530.119 4612295.886 575.610 0
  421 376530.859 4612289.429 575.786 0
  422 376530.863 4612287.223 574.933 PT
  423 376535.914 4612285.523 575.114 PT
  424 376538.131 4612284.189 575.256 PT
  425 376536.117 4612273.355 574.437 PT
  426 376534.264 4612263.146 574.019 PT
  427 376532.948 4612257.921 574.070 PT
  428 376537.442 4612250.309 575.223 PT
  429 376537.960 4612249.997 575.531 CT
  430 376540.772 4612260.041 575.310 PT
  431 376541.234 4612259.913 575.467 CT
  432 376544.181 4612271.190 575.463 CT
  433 376547.493 4612274.840 575.525 0
  434 376553.848 4612279.410 574.906 0
  435 376558.994 4612279.690 574.130 0
  436 376562.458 4612276.479 573.140 MUR
  437 376559.530 4612267.788 572.645 MUR
  438 376556.933 4612270.591 573.637 0
  439 376555.839 4612269.990 574.209 MUR
  440 376554.299 4612264.945 574.346 MUR
  441 376558.032 4612257.357 572.504 MUR
  442 376557.967 4612249.648 571.874 CT
  443 376557.206 4612244.148 571.773 CT
  444 376555.071 4612244.967 571.903 PT
  445 376555.360 4612253.361 572.202 PT
  446 376554.226 4612258.787 572.959 PT
  447 376552.715 4612262.683 573.830 PT
  448 376551.103 4612262.749 574.739 CT
  449 376551.835 4612260.061 574.392 CT
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  450 376553.760 4612255.035 574.046 CT
  451 376551.015 4612255.675 574.460 0
  452 376548.664 4612259.858 574.965 0
  453 376545.141 4612254.227 575.359 0
  454 376546.713 4612264.406 575.511 0
  455 376544.939 4612268.482 575.489 ARQ
  456 376545.372 4612270.013 575.491 ARQ
  457 376546.733 4612269.659 575.493 ARQ
  458 376547.034 4612270.578 575.473 ARQ
  459 376549.517 4612269.860 575.474 ARQ
  460 376548.826 4612267.342 575.489 ARQ
  461 376547.610 4612268.329 575.508 TAPA
  462 376545.928 4612269.283 575.501 TAPA
  463 376550.785 4612274.044 575.198 0
  465 376500.165 4613396.675 613.185 CAMI
  466 376496.608 4613395.550 613.151 CAMI
  467 376497.577 4613389.593 612.961 CAMI
  468 376501.498 4613390.557 613.024 CAMI
  469 376501.851 4613390.354 613.008 LLOSA
  470 376497.339 4613388.890 612.963 LLOSA
  471 376497.770 4613385.145 612.861 LLOSA
  472 376498.609 4613381.468 612.991 LLOSA
  473 376503.130 4613382.106 613.048 LLOSA
  474 376503.866 4613382.248 612.862 LLOSA
  475 376502.510 4613390.434 612.931 LLOSA
  476 376503.005 4613381.271 613.059 CAMI
  477 376499.628 4613379.996 613.025 CAMI
  478 376501.800 4613365.507 613.386 CAMI
  479 376505.770 4613364.529 613.422 CAMI
  480 376513.486 4613364.911 613.177 CAMI
  481 376514.293 4613373.324 613.109 CAMI
  482 376513.126 4613382.698 613.002 CAMI
  483 376509.336 4613393.380 613.214 CAMI
  484 376494.299 4613389.034 612.697 CAMI
  485 376493.409 4613381.427 612.464 CAMI
  486 376491.790 4613374.089 612.244 CAMI
  488 376509.351 4613381.431 612.764 ARQ
  489 376505.398 4613380.905 612.759 ARQ
  490 376505.164 4613382.471 612.777 ARQ
  491 376506.536 4613382.681 612.781 ARQ
  492 376506.406 4613383.653 612.761 ARQ
  493 376506.014 4613382.011 612.781 TAPA
  494 376507.916 4613381.867 612.769 TAPA
  495 376515.956 4613384.390 613.070 CT
  496 376523.691 4613388.279 613.937 CT
  497 376525.085 4613392.114 612.350 PT
  498 376526.666 4613386.179 612.233 PT
  499 376521.835 4613384.080 612.625 PT
  500 376522.995 4613380.576 612.416 PT
  501 376527.372 4613380.841 612.284 PT
  502 376517.870 4613381.012 612.790 0
  503 376366.219 4613897.956 616.648 0
  504 376366.202 4613897.957 616.648 ARQ
  505 376365.437 4613900.447 616.629 ARQ
  506 376361.634 4613899.269 616.592 ARQ
  507 376361.810 4613898.741 616.615 ARQ
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  508 376362.767 4613897.941 616.631 ARQ
  509 376363.423 4613898.120 616.629 ARQ
  510 376363.616 4613897.660 616.634 ARQ
  511 376364.769 4613897.519 616.643 ARQ
  512 376362.705 4613899.054 616.637 TAPA
  513 376365.821 4613901.023 615.547 0
  514 376361.036 4613900.308 615.595 0
  515 376350.869 4613898.937 615.423 CAMI
  516 376360.847 4613902.224 614.916 CAMI
  517 376372.626 4613903.277 613.276 PT
  518 376381.796 4613905.658 611.879 PT
  519 376381.858 4613906.162 611.813 CAMI
  520 376382.374 4613911.272 611.676 CAMI
  521 376377.397 4613914.385 612.263 CAMI
  522 376373.533 4613921.782 612.437 CAMI
  523 376368.619 4613929.120 612.913 CAMI
  524 376366.655 4613940.788 613.379 CAMI
  525 376361.260 4613942.062 613.684 CAMI
  526 376359.095 4613928.661 613.705 CAMI
  527 376360.092 4613915.570 614.487 CAMI
  528 376358.323 4613908.460 615.021 CAMI
  529 376357.293 4613916.978 615.653 CAMI
  530 376353.256 4613929.258 617.242 CAMI
  531 376348.041 4613926.579 617.043 CAMI
  532 376353.056 4613914.030 615.735 CAMI
  533 376350.119 4613904.363 615.218 CAMI
  534 376340.290 4613905.352 614.780 CAMI
  535 376348.080 4613898.147 615.396 CAMI
  536 376359.099 4613901.492 615.079 CAMI
  537 376363.078 4613906.785 614.711 CAMI
  538 376365.795 4613914.938 614.297 CAMI
  539 376364.326 4613923.426 613.871 CAMI
  540 376363.896 4613927.819 613.429 CAMI
  541 376365.028 4613927.844 613.149 CAMI
  542 376369.497 4613919.250 612.651 CAMI
  543 376371.506 4613909.906 612.930 CAMI
  544 376366.943 4613908.199 614.044 CAMI
  545 376364.611 4613898.076 616.639 TAPA
  546 376343.430 4613892.846 617.720 CT
  547 376349.419 4613893.436 617.815 CT
  548 376359.044 4613893.986 618.420 CT
  549 376372.193 4613896.980 617.776 CT
  550 376379.221 4613894.669 618.118 CT
  551 376418.476 4614667.005 653.522 ARQ
  552 376419.152 4614666.354 653.526 ARQ
  553 376418.454 4614665.624 653.556 ARQ
  554 376419.412 4614664.652 653.534 ARQ
  555 376418.357 4614663.508 653.553 ARQ
  556 376415.479 4614666.290 653.532 ARQ
  557 376416.147 4614667.047 653.522 ARQ
  558 376409.305 4614657.606 653.960 CAMI
  559 376412.949 4614653.668 653.984 CAMI
  560 376421.857 4614660.768 653.284 CAMI
  561 376420.121 4614664.733 653.454 CAMI
  562 376429.720 4614674.327 653.442 CAMI
  563 376433.003 4614671.392 653.691 CAMI
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  564 376425.207 4614663.689 653.436 CAMI
  565 376423.261 4614679.299 653.556 0
  566 376417.538 4614679.350 653.494 0
  567 376412.500 4614671.487 653.776 0
  568 376407.583 4614667.575 654.391 0
  569 376404.362 4614660.212 654.734 0
  570 376410.647 4614662.067 654.541 CT
  571 376406.076 4614656.944 655.037 CT
  572 376399.086 4614652.017 655.612 CT
  573 376409.876 4614649.676 655.089 CT
  574 376415.574 4614654.593 653.889 CT
  575 376419.600 4614657.591 653.704 CT
  576 376420.748 4614658.801 653.168 CT
  577 376422.766 4614660.477 653.586 CT
  578 376431.185 4614668.154 653.975 CT
  579 376363.689 4615162.085 654.220 ARQ
  580 376362.501 4615161.535 654.244 ARQ
  581 376363.042 4615160.080 654.214 ARQ
  582 376366.671 4615161.716 654.240 ARQ
  583 376365.595 4615164.074 654.214 ARQ
  584 376363.249 4615162.993 654.197 ARQ
  585 376363.671 4615162.091 654.226 ARQ
  586 376366.925 4615144.457 654.401 CAMI
  587 376370.146 4615146.668 654.397 CAMI
  588 376365.240 4615155.880 654.270 CAMI
  589 376362.152 4615155.027 654.354 CAMI
  590 376357.484 4615165.835 654.470 CAMI
  591 376359.619 4615167.390 654.360 CAMI
  592 376355.178 4615178.831 654.654 CAMI
  593 376352.631 4615177.002 654.779 CAMI
  594 376357.393 4615181.018 654.022 0
  595 376361.040 4615172.133 653.931 0
  596 376364.630 4615167.838 653.788 0
  597 376368.595 4615161.101 653.704 0
  598 376369.726 4615151.797 653.933 0
  599 376378.668 4615153.042 653.609 CT
  600 376373.035 4615169.785 653.262 CT
  601 376373.798 4615182.691 653.046 CT
  602 376351.730 4615172.861 655.916 CT
  603 376356.944 4615159.895 656.133 CT
  604 376356.934 4615159.903 656.130 CT
  605 376362.280 4615148.168 655.884 CT
  606 376355.119 4615145.875 656.647 0
  607 376347.699 4615163.230 656.656 0
  608 376343.001 4615174.737 656.584 0
  609 376296.296 4615706.680 662.357 CAMI
  610 376299.457 4615705.979 662.419 CAMI
  611 376298.289 4615716.951 662.300 CAMI
  612 376301.598 4615716.720 662.390 CAMI
  613 376303.857 4615730.287 662.460 CAMI
  614 376300.678 4615731.395 662.297 CAMI
  615 376300.147 4615742.802 662.424 CAMI
  616 376304.352 4615744.621 662.561 CAMI
  617 376299.620 4615726.595 662.217 ARQ
  618 376299.406 4615725.026 662.207 ARQ
  619 376297.982 4615725.284 662.203 ARQ
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  620 376297.793 4615724.330 662.206 ARQ
  621 376295.253 4615724.842 662.192 ARQ
  622 376295.700 4615727.369 662.156 ARQ
  623 376298.680 4615725.666 662.216 TAPA
  624 376296.705 4615725.174 662.214 TAPA
  625 376286.049 4615716.306 661.305 0
  626 376287.497 4615729.159 661.294 0
  627 376288.688 4615740.529 661.381 0
  628 376320.785 4615730.035 661.774 CT
  629 376316.212 4615721.021 661.894 CT
  630 376312.979 4615712.941 662.209 CT
  631 376302.302 4615713.887 662.583 CT
  632 376303.698 4615724.777 662.607 CT
  633 376305.139 4615735.336 662.718 CT
  634 376460.667 4616417.678 658.547 CAMI
  635 376450.217 4616416.318 657.564 CAMI
  636 376442.986 4616412.968 656.944 CAMI
  637 376436.517 4616411.528 656.798 CAMI
  638 376442.957 4616417.054 657.117 CAMI
  640 376442.635 4616420.234 656.804 CAMI
  641 376432.280 4616421.855 655.806 CAMI
  642 376422.710 4616422.474 654.926 CAMI
  643 376412.195 4616423.096 654.052 CAMI
  644 376403.036 4616424.926 653.096 CAMI
  645 376403.666 4616427.495 653.001 CAMI
  646 376416.089 4616425.556 654.435 CAMI
  647 376430.580 4616425.078 655.536 CAMI
  648 376442.999 4616424.083 656.650 CAMI
  649 376444.974 4616424.932 656.839 CAMI
  650 376444.037 4616429.287 657.038 CAMI
  651 376434.842 4616439.184 657.665 CAMI
  652 376425.594 4616448.491 658.432 CAMI
  653 376417.818 4616456.681 658.587 CAMI
  654 376420.980 4616457.838 658.853 CAMI
  655 376429.045 4616449.079 658.362 CAMI
  656 376437.071 4616440.860 657.728 CAMI
  657 376446.726 4616430.639 657.159 CAMI
  658 376451.950 4616425.304 657.381 CAMI
  659 376461.337 4616423.741 658.355 CAMI
  660 376439.836 4616428.482 656.495 PT
  661 376432.300 4616437.239 656.185 PT
  662 376424.336 4616444.831 656.058 PT
  663 376428.203 4616432.979 655.910 ARQ
  664 376427.256 4616435.359 655.864 ARQ
  665 376424.856 4616434.455 655.877 ARQ
  666 376425.168 4616433.545 655.907 ARQ
  667 376423.870 4616433.038 655.865 ARQ
  668 376424.478 4616431.551 655.890 ARQ
  669 376424.757 4616432.850 655.879 TAPA
  670 376426.426 4616432.949 655.877 TAPA
  671 376430.825 4616426.271 655.718 CT
  672 376421.258 4616426.872 655.061 CT
  673 376414.293 4616427.220 654.577 CT
  674 376345.609 4616840.691 648.349 CAMI
  675 376342.374 4616841.921 648.432 CAMI
  676 376341.043 4616842.727 649.083 CT
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  677 376339.211 4616829.966 648.298 CAMI
  678 376335.919 4616830.956 648.393 CAMI
  679 376335.283 4616834.046 648.657 CT
  680 376333.919 4616832.326 648.441 CT
  681 376332.311 4616828.747 648.425 CT
  682 376328.576 4616819.221 648.551 CT
  683 376329.708 4616818.401 648.379 CAMI
  684 376333.352 4616817.854 648.318 CAMI
  685 376322.111 4616827.584 648.827 PT
  686 376327.506 4616838.409 648.988 PT
  687 376332.614 4616844.927 649.147 PT
  688 376334.803 4616816.891 648.216 CT
  689 376338.857 4616825.868 648.353 CT
  690 376346.450 4616840.022 648.243 CT
  691 376348.097 4616838.864 647.535 PT
  692 376343.452 4616829.338 647.432 PT
  693 376340.560 4616823.638 647.475 PT
  694 376338.163 4616819.298 647.234 CUNETA
  695 376338.976 4616818.315 647.539 CT
  696 376336.118 4616810.086 647.473 CT
  697 376335.944 4616811.295 647.003 CUNETA
  698 376344.225 4616808.383 646.493 0
  699 376347.580 4616819.034 646.657 0
  700 376353.273 4616830.458 646.706 0
  701 376335.995 4616830.447 648.401 ARQ
  702 376335.211 4616829.007 648.397 ARQ
  703 376334.067 4616829.754 648.400 ARQ
  704 376333.555 4616828.789 648.377 ARQ
  705 376332.285 4616829.463 648.377 ARQ
  706 376333.990 4616831.557 648.376 ARQ
  707 376333.066 4616829.802 648.377 TAPA
  708 376334.877 4616829.877 648.383 TAPA
  709 377214.554 4617065.831 608.994 CAMI
  710 377210.590 4617067.246 609.161 CAMI
  712 377216.714 4617072.293 608.615 CAMI
  713 377214.673 4617075.145 608.823 CAMI
  714 377217.377 4617079.159 608.490 CAMI
  715 377218.895 4617075.768 608.270 CAMI
  716 377219.119 4617081.153 608.775 CAMI
  717 377221.166 4617078.874 608.539 CAMI
  718 377226.278 4617088.747 608.967 CAMI
  719 377228.107 4617085.888 608.888 CAMI
  720 377220.377 4617073.234 607.876 TORRENT
  721 377219.556 4617072.659 607.875 TORRENT
  722 377219.006 4617075.634 608.234 TORRENT
  723 377217.342 4617079.938 608.478 TORRENT
  724 377214.937 4617081.134 609.093 MUR
  725 377215.208 4617081.656 608.587 TORRENT
  726 377212.525 4617087.240 609.354 MUR
  727 377212.885 4617087.295 608.795 TORRENT
  728 377210.975 4617086.851 609.330 ARQ
  729 377210.020 4617086.819 609.328 ARQ
  730 377209.882 4617088.182 609.324 ARQ
  731 377208.327 4617088.116 609.303 ARQ
  732 377208.570 4617084.935 609.323 ARQ
  733 377209.193 4617084.153 609.308 ARQ
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  734 377211.092 4617084.293 609.321 ARQ
  735 377211.172 4617084.852 609.325 ARQ
  736 377210.477 4617085.649 609.312 TAPA
  737 377210.616 4617089.989 609.430 MUR
  738 377210.744 4617090.257 608.861 TORRENT
  739 377206.521 4617094.284 609.211 TORRENT
  740 377206.521 4617094.293 609.209 MUR
  741 377206.684 4617094.474 608.616 TORRENT
  742 377205.228 4617092.761 609.449 0
  743 377201.158 4617087.007 609.778 PT
  744 377206.463 4617081.928 609.509 PT
  745 377209.224 4617076.746 609.405 PT
  746 377216.408 4617083.072 609.061 MUR
  747 377216.190 4617082.990 608.470 TORRENT
  748 377214.411 4617087.710 609.484 MUR
  749 377214.392 4617087.197 608.658 TORRENT
  750 377210.470 4617093.757 609.371 MUR
  751 377210.375 4617093.358 608.901 TORRENT
  752 377205.066 4617097.735 609.364 MUR
  753 377204.572 4617097.268 608.821 TORRENT
  754 377209.713 4617099.115 609.413 PT
  755 377216.338 4617093.909 609.180 PT
  756 377224.160 4617089.198 609.098 PT
  758 377209.461 4617087.412 609.321 TAPA
  759 377573.286 4617178.233 616.006 CAMI
  760 377572.361 4617181.215 616.002 CAMI
  761 377572.129 4617181.908 616.068 PT
  762 377564.610 4617175.817 615.874 PT
  763 377561.834 4617178.185 615.888 PT
  764 377550.497 4617170.712 615.799 PT
  765 377546.725 4617172.671 615.856 CAMI
  766 377546.027 4617173.048 615.996 PT
  767 377546.928 4617174.056 617.130 MUR
  768 377557.834 4617178.337 617.063 MUR
  769 377566.157 4617181.131 617.103 MUR
  770 377565.065 4617174.073 615.924 CT
  771 377564.581 4617171.950 615.282 MUR
  772 377563.652 4617169.359 614.893 MUR
  773 377563.468 4617168.510 615.308 MUR
  774 377560.949 4617168.614 615.316 MUR
  775 377559.360 4617169.529 615.539 CT
  776 377558.500 4617169.651 615.678 ARQ
  777 377558.626 4617171.314 615.687 TAPA
  778 377562.123 4617172.062 614.668 PT
  779 377562.607 4617168.942 614.016 TUB
  780 377561.793 4617169.077 614.066 TUB
  781 377561.848 4617174.510 615.855 CT
  782 377561.002 4617170.555 615.695 ARQ
  783 377560.185 4617172.951 615.697 ARQ
  784 377551.537 4617167.858 615.461 CT
  785 377552.641 4617162.249 614.714 CT
  786 377551.633 4617162.307 613.869 TORRENT
  787 377553.332 4617158.977 613.317 TORRENT
  788 377553.981 4617159.205 614.255 CT
  789 377553.064 4617159.761 613.599 TUB
  790 377560.237 4617162.058 614.548 0
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  792 378011.253 4617460.790 623.122 CAMI
  793 378009.029 4617463.135 623.169 CAMI
  794 378001.657 4617458.307 623.067 CAMI
  795 377999.091 4617461.145 623.082 CAMI
  796 377990.763 4617455.742 622.941 CAMI
  797 377987.724 4617458.443 623.066 CAMI
  798 377980.737 4617452.757 622.918 CAMI
  799 377978.440 4617455.366 623.009 CAMI
  800 377990.281 4617454.340 622.953 ARQ
  801 377990.882 4617452.369 622.913 ARQ
  802 377988.435 4617451.638 622.945 ARQ
  803 377987.639 4617454.067 622.990 ARQ
  804 377980.664 4617450.303 622.203 PT
  805 377985.761 4617451.871 622.296 PT
  806 377986.242 4617449.427 621.992 PT
  807 377993.107 4617450.527 621.868 PT
  808 377993.626 4617454.123 622.538 PT
  809 377997.936 4617455.439 622.753 PT
  810 377997.949 4617452.161 622.204 PT
  811 378001.224 4617445.982 620.528 PT
  812 377999.933 4617444.652 620.386 0
  813 377996.605 4617447.164 621.345 0
  814 377991.102 4617440.681 621.226 0
  815 377987.718 4617433.997 621.184 0
  816 377999.220 4617453.483 622.652 CT
  817 378005.241 4617448.699 622.543 CT
  818 378690.307 4618956.656 633.409 CAMI
  819 378691.996 4618958.703 633.581 CAMI
  820 378699.410 4618953.073 633.468 CAMI
  821 378697.154 4618950.157 633.353 CAMI
  822 378703.945 4618941.507 632.992 CAMI
  823 378707.971 4618940.967 632.899 CAMI
  824 378704.888 4618952.273 633.118 CAMI
  825 378708.124 4618964.989 633.642 CAMI
  826 378704.604 4618966.646 633.658 CAMI
  827 378702.582 4618958.744 633.582 CAMI
  828 378700.897 4618953.547 633.415 CAMI
  829 378702.122 4618957.778 633.725 ARQ
  830 378701.539 4618956.350 633.689 ARQ
  831 378698.756 4618957.625 633.720 ARQ
  832 378701.298 4618957.629 633.724 TAPA
  833 378701.284 4618961.785 633.744 PT
  834 378698.306 4618959.684 633.699 PT
  835 379021.398 4619907.572 640.828 0
  836 379023.401 4619888.540 640.242 ARQ
  837 379021.513 4619886.775 640.238 ARQ
  838 379019.729 4619888.672 640.224 ARQ
  839 379020.436 4619889.363 640.244 ARQ
  840 379019.496 4619890.370 640.265 ARQ
  841 379020.637 4619891.472 640.268 ARQ
  842 379021.915 4619889.324 640.275 TAPA
  843 379020.404 4619890.150 640.296 TAPA
  844 379024.833 4619888.470 639.593 MUR
  845 379025.253 4619889.104 638.867 TORRENT
  846 379022.762 4619892.662 639.627 MUR
  847 379023.335 4619892.850 638.875 TORRENT
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  848 379019.727 4619898.312 640.264 MUR
  849 379019.792 4619900.761 639.457 TORRENT
  850 379022.711 4619901.929 639.278 TORRENT
  851 379022.846 4619903.672 640.569 MUR
  852 379026.047 4619895.230 639.959 MUR
  853 379025.351 4619894.681 639.053 TORRENT
  854 379027.162 4619894.749 640.020 FITA
  855 379012.798 4619899.119 640.661 0
  856 379012.981 4619887.643 640.467 0
  857 379019.511 4619878.146 640.348 0
  858 377259.944 4609097.779 438.927 CT
  859 377257.494 4609105.267 439.110 CT
  860 377261.155 4609113.232 438.933 CAMI
  861 377264.133 4609114.551 438.955 CAMI
  862 377270.095 4609106.983 438.754 CAMI
  863 377266.741 4609105.195 438.790 CAMI
  864 377265.256 4609103.396 438.728 TAPA
  865 377264.295 4609102.163 438.724 TAPA
  866 377263.716 4609100.863 438.637 ARQ
  867 377263.290 4609102.409 438.711 ARQ
  868 377264.522 4609102.851 438.747 ARQ
  869 377264.317 4609103.762 438.651 ARQ
  870 377266.799 4609104.575 438.745 ARQ
  871 377267.948 4609100.317 438.945 PT
  872 377271.350 4609100.928 438.986 PT
  873 377271.510 4609094.137 440.011 CAMI
  874 377268.752 4609093.188 440.192 CAMI
  875 377262.434 4609092.697 440.238 CT
  876 377261.090 4609096.945 439.671 CT
  877 377267.530 4609102.078 438.720 Insertado
  878 376634.514 4610063.736 412.100 Insertado
  879 376634.249 4610064.701 412.100 Insertado
  880 376635.792 4610065.125 412.100 Insertado
  881 376635.368 4610066.667 410.100 Insertado
  882 377561.627 4617170.058 614.647 Insertado
  883 377561.115 4617169.793 615.400 Insertado
 1000 378126.438 4617804.873 616.251 ARQ
 1001 378126.181 4617807.457 616.229 ARQ
 1002 378130.179 4617807.805 616.276 ARQ
 1003 378130.346 4617806.205 616.273 ARQ
 1004 378128.926 4617806.084 616.282 ARQ
 1005 378128.987 4617805.079 616.326 ARQ
 1006 378126.337 4617804.444 616.153 0
 1007 378121.257 4617800.224 616.419 0
 1008 378125.210 4617789.961 616.291 0
 1009 378128.425 4617779.922 616.798 CT
 1010 378129.838 4617779.311 616.135 CUNETA
 1011 378130.184 4617778.369 616.117 CUNETA
 1012 378130.836 4617776.253 617.370 CT
 1013 378138.777 4617781.156 616.710 CT
 1014 378138.427 4617782.547 616.015 CUNETA
 1015 378142.825 4617784.051 616.269 CT
 1016 378142.411 4617785.105 615.567 CUNETA
 1017 378141.775 4617785.580 615.703 CUNETA
 1018 378141.419 4617786.557 616.014 CT
 1019 378142.279 4617796.575 616.020 0
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 1020 378134.170 4617800.045 616.083 0
 1021 378139.534 4617809.158 615.918 0
 1022 378133.993 4617817.259 615.993 0
 1023 378132.424 4617818.412 616.138 PT
 1024 378125.330 4617814.143 616.164 PT
 1025 378118.209 4617809.305 616.467 PT
 1026 378123.801 4617806.030 616.196 FITA
 1027 378125.988 4617807.508 616.101 FITA
 1028 378130.415 4617808.292 615.978 FITA
 1029 378130.459 4617806.029 615.940 FITA
 1030 378129.235 4617805.873 616.004 FITA
 1031 378129.176 4617804.899 616.041 FITA
 1032 378112.389 4617806.666 617.230 CT
 1033 378120.623 4617813.320 617.551 CT
 1034 378129.082 4617818.801 617.479 CT
 1035 378133.252 4617821.514 617.674 CT
 1036 378165.125 4618038.544 615.820 CT
 1037 378163.967 4618028.309 615.942 CT
 1038 378166.642 4618028.700 614.624 PT
 1039 378167.850 4618036.341 614.417 PT
 1040 378172.654 4618034.358 614.237 0
 1041 378168.892 4618040.511 614.340 0
 1042 378168.929 4618040.515 614.339 PT
 1043 378169.968 4618043.535 614.487 PT
 1044 378178.357 4618045.074 614.447 CT
 1045 378178.835 4618045.573 613.984 CUNETA
 1046 378178.826 4618046.018 613.995 CUNETA
 1047 378179.041 4618046.225 614.487 MUR
 1048 378168.812 4618047.586 615.232 CT
 1049 378168.958 4618046.972 615.051 CUNETA
 1050 378167.154 4618045.990 615.660 CT
 1051 378165.535 4618042.180 615.913 CT
 1052 378168.898 4618044.587 614.925 CT
 1053 378169.026 4618045.147 614.562 CUNETA
 1054 378162.621 4618042.428 615.952 0
 1055 378162.387 4618041.318 615.942 0
 1056 378161.003 4618041.510 616.068 0
 1057 378153.877 4618041.252 616.283 0
 1058 378158.219 4618046.460 616.453 PT
 1059 378157.620 4618048.644 617.631 CT
 1060 378145.888 4618043.304 617.959 CT
 1061 378147.762 4618040.388 616.604 PT
 1062 378148.591 4618037.516 616.327 0
 1063 378153.789 4618031.451 616.304 0
 1064 378160.820 4618039.398 615.962 0
 1065 378160.678 4618041.533 616.033 0
 1066 378165.098 4618039.264 617.158 ARQ
 1067 378165.329 4618041.840 617.160 ARQ
 1068 378162.771 4618042.081 617.149 ARQ
 1069 378162.675 4618041.111 617.160 ARQ
 1070 378161.263 4618041.270 617.168 ARQ
 1071 378161.115 4618039.652 617.161 ARQ
 1072 378163.508 4618040.011 617.169 TAPA
 1073 378161.940 4618040.669 617.159 TAPA
 1074 378231.314 4618311.234 608.112 TAPA
 1075 378229.461 4618311.328 608.135 TAPA
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 1076 378229.983 4618310.280 608.095 ARQ
 1077 378230.515 4618311.102 608.118 ARQ
 1078 378231.673 4618310.360 608.112 ARQ
 1079 378232.506 4618311.682 608.096 ARQ
 1080 378230.236 4618313.289 608.136 ARQ
 1081 378228.723 4618313.189 608.143 ARQ
 1082 378228.361 4618312.595 608.127 ARQ
 1083 378227.223 4618311.851 608.181 0
 1084 378230.009 4618310.077 608.146 0
 1085 378230.517 4618310.782 607.979 0
 1086 378231.558 4618309.435 607.977 0
 1087 378232.868 4618311.685 607.916 0
 1088 378229.420 4618314.611 608.032 0
 1089 378232.313 4618318.307 607.796 CT
 1090 378236.241 4618313.223 607.628 MUR
 1091 378238.188 4618308.639 607.291 MUR
 1092 378237.294 4618308.541 607.860 CT
 1093 378235.683 4618315.804 607.277 MUR
 1094 378236.091 4618316.254 605.768 MUR
 1095 378236.079 4618316.302 605.757 MUR
 1096 378222.499 4618314.561 608.259 0
 1097 378220.427 4618307.790 608.484 0
 1098 378229.152 4618302.934 608.247 0
 1099 376809.197 4609667.361 414.348 0
 1100 376809.009 4609667.408 414.353 0
 1101 376808.230 4609668.615 414.330 ARQ
 1102 376811.412 4609670.661 414.335 ARQ
 1103 376811.722 4609670.584 414.352 ARQ
 1104 376812.773 4609668.950 414.340 ARQ
 1105 376812.542 4609668.305 414.359 ARQ
 1106 376811.158 4609667.391 414.309 ARQ
 1107 376810.626 4609667.508 414.339 ARQ
 1108 376810.272 4609668.028 414.334 ARQ
 1109 376810.240 4609667.904 414.330 0
 1110 376813.581 4609682.262 414.749 PT
 1111 376801.553 4609671.965 414.098 PT
 1112 376801.447 4609662.883 413.994 PT
 1113 376805.628 4609656.125 414.112 PT
 1114 376814.798 4609659.614 414.415 PT
 1115 376819.548 4609672.985 414.690 PT
 1116 376825.278 4609661.882 414.835 PT
 1117 377453.536 4608927.923 430.686 CT
 1118 377448.683 4608939.723 431.226 CT
 1119 377448.305 4608948.069 431.571 CT
 1120 377439.970 4608957.254 432.020 CT
 1121 377433.550 4608955.991 432.352 0
 1122 377431.306 4608944.067 432.205 0
 1123 377430.032 4608932.070 432.010 0
 1124 377416.892 4608938.000 433.342 0
 1125 377423.489 4608942.210 432.542 0
 1126 377424.000 4608942.397 432.850 ARQ
 1127 377424.790 4608942.966 432.835 TAPA
 1128 377426.436 4608941.665 432.831 ARQ
 1129 377426.499 4608941.342 432.246 0
 1130 377427.457 4608944.204 432.249 0
 1131 377427.211 4608944.025 432.814 ARQ
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 1132 377427.115 4608944.157 432.814 ARQ
 1133 377426.306 4608944.429 432.821 ARQ
 1134 377426.608 4608944.784 432.244 0
 1135 377425.900 4608945.001 432.828 TAPA
 1136 377426.670 4608945.748 432.802 ARQ
 1137 377426.924 4608945.928 432.307 0
 1138 377424.984 4608946.434 432.462 0
 1139 377425.155 4608946.217 432.805 ARQ
 1140 377422.803 4608950.624 432.919 0
 1141 377414.602 4608951.885 433.923 0
 1142 377694.147 4608851.875 448.357 CT
 1143 377691.924 4608852.626 447.847 CT
 1144 377690.882 4608852.969 448.594 CT
 1145 377687.402 4608852.727 448.449 CT
 1146 377681.690 4608851.631 447.939 CT
 1147 377696.758 4608847.083 446.091 PT
 1148 377697.482 4608846.322 445.407 CUNETA
 1149 377697.380 4608845.023 445.933 CT
 1150 377691.340 4608842.929 445.378 CT
 1151 377690.183 4608844.303 444.713 CUNETA
 1152 377689.806 4608844.841 444.927 CT
 1153 377688.605 4608846.459 444.882 PT
 1154 377685.128 4608849.597 444.959 PT
 1155 377678.516 4608850.012 444.988 PT
 1156 377675.998 4608849.162 445.208 CT
 1157 377675.314 4608848.455 445.039 CUNETA
 1158 377674.188 4608846.867 445.471 CT
 1159 377670.804 4608846.068 445.457 0
 1160 377661.538 4608839.069 444.550 CT
 1161 377671.940 4608839.386 445.073 CT
 1162 377676.078 4608838.950 444.573 CT
 1163 377680.078 4608837.367 443.785 CT
 1164 377679.447 4608842.729 444.192 CUNETA
 1165 377683.087 4608839.175 443.875 CUNETA
 1166 377681.357 4608837.036 443.649 CUNETA
 1167 377679.388 4608832.890 443.764 CT
 1168 377677.937 4608829.718 443.366 CT
 1169 377676.020 4608827.070 442.718 CT
 1170 377678.922 4608825.622 442.707 0
 1171 377684.983 4608821.343 443.178 0
 1172 377692.649 4608832.896 444.434 0
 1173 377679.779 4608840.295 444.118 0
 1174 377682.210 4608841.783 444.649 ARQ
 1175 377682.066 4608841.445 444.104 0
 1176 377684.969 4608841.214 443.982 0
 1177 377684.762 4608841.424 444.676 ARQ
 1178 377685.159 4608843.966 444.646 ARQ
 1179 377684.414 4608843.319 444.652 TAPA
 1180 377683.728 4608844.818 444.668 TAPA
 1181 377684.210 4608844.102 444.648 ARQ
 1182 377684.385 4608845.516 444.637 ARQ
 1183 377682.806 4608845.716 444.632 ARQ
 1184 377682.725 4608846.048 444.241 0
 1185 377684.535 4608845.680 444.310 0
 1186 377685.859 4608845.210 444.352 0
 1187 378150.330 4608642.338 466.723 CT
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 1188 378163.814 4608641.346 467.123 CT
 1189 378168.342 4608642.796 468.858 CT
 1190 378173.400 4608640.775 468.966 CT
 1191 378178.364 4608634.859 466.233 PT
 1192 378179.147 4608628.038 465.954 0
 1193 378179.646 4608625.032 466.009 0
 1194 378177.212 4608614.948 465.174 0
 1195 378164.784 4608619.004 464.417 0
 1196 378169.887 4608626.879 465.090 0
 1197 378169.831 4608627.075 465.624 ARQ
 1198 378167.341 4608627.827 465.623 ARQ
 1199 378167.054 4608627.718 464.909 0
 1200 378168.521 4608631.924 465.234 0
 1201 378168.545 4608631.654 465.610 ARQ
 1202 378170.071 4608631.199 465.619 ARQ
 1203 378170.265 4608631.340 465.321 0
 1204 378169.819 4608629.915 465.178 0
 1205 378169.676 4608629.819 465.627 ARQ
 1206 378170.608 4608629.555 465.615 ARQ
 1207 378170.786 4608629.652 465.219 CT
 1208 378156.031 4608625.657 464.393 0
 1209 378157.511 4608633.371 465.039 0
 1210 378161.088 4608638.373 465.444 PT
 1211 378153.579 4608638.931 465.261 PT
 1212 378296.967 4608613.593 473.248 PT
 1213 378315.288 4608597.352 472.979 PT
 1214 378308.124 4608590.062 472.444 0
 1215 378302.106 4608593.303 472.279 0
 1216 378300.505 4608592.405 472.397 TAPA
 1217 378299.982 4608593.926 472.411 TAPA
 1218 378299.266 4608595.070 472.387 ARQ
 1219 378300.791 4608594.663 472.392 ARQ
 1220 378301.027 4608594.797 472.182 0
 1221 378300.408 4608593.272 472.406 ARQ
 1222 378301.316 4608592.967 472.392 ARQ
 1223 378300.517 4608592.443 472.416 TAPA
 1224 378300.581 4608590.499 472.384 ARQ
 1225 378300.713 4608590.230 472.206 0
 1226 378297.795 4608591.092 472.124 0
 1227 378298.090 4608591.284 472.402 ARQ
 1228 378292.732 4608587.227 471.973 0
 1229 378288.715 4608592.988 472.266 0
 1230 378292.377 4608601.098 472.584 0
 1231 378305.242 4608594.657 472.649 0
 1232 378324.025 4608590.162 473.964 ARQ
 1233 378323.664 4608588.958 473.949 ARQ
 1234 378323.407 4608588.831 473.937 ARQ
 1235 378322.220 4608589.147 473.967 ARQ
 1236 378322.060 4608589.417 473.968 ARQ
 1237 378322.404 4608590.610 473.967 ARQ
 1238 378322.658 4608590.758 473.964 ARQ
 1239 378322.778 4608590.271 473.980 TAPA
 1240 378322.533 4608590.513 473.978 TAPA
 1241 378323.797 4608590.296 473.973 TAPA
 1242 378323.579 4608589.043 473.915 TAPA
 1243 378322.278 4608589.253 473.957 TAPA
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 1244 378460.139 4608536.381 469.652 ARQ
 1245 378462.499 4608537.440 469.698 ARQ
 1246 378461.330 4608538.437 469.697 0
 1247 378460.716 4608540.134 469.699 TAPA
 1248 378461.227 4608540.900 469.655 ARQ
 1249 378459.512 4608540.452 469.688 ARQ
 1250 378460.046 4608539.143 469.667 ARQ
 1251 378459.120 4608538.758 469.651 ARQ
 1252 378460.001 4608535.205 469.295 0
 1253 378458.726 4608538.902 469.459 0
 1254 378459.244 4608540.748 469.545 0
 1255 378454.711 4608548.099 470.011 CT
 1256 378443.693 4608543.368 469.787 CT
 1257 378445.365 4608542.632 469.130 CUNETA
 1258 378453.614 4608546.829 469.821 CUNETA
 1259 378453.870 4608546.250 469.937 CT
 1260 378454.161 4608545.440 469.798 0
 1261 378442.352 4608538.314 468.570 0
 1262 378441.675 4608539.159 468.880 CT
 1263 378450.169 4608526.101 468.241 0
 1264 378448.668 4608528.950 468.277 ELECTR
 1265 378463.027 4608535.512 469.625 ELECTR
 1266 378472.104 4608539.158 470.530 ELECTR
 1267 378473.751 4608536.250 470.506 0
 1268 378469.440 4608549.035 470.812 0
 1269 378467.927 4608553.475 470.256 PT
 1270 378457.955 4608549.025 470.046 PT
 1271 378443.376 4608545.129 469.909 CAMI
 1272 378457.764 4608551.237 470.175 CAMI
 1273 378470.792 4608556.860 470.417 CAMI
 1274 379265.323 4608916.360 449.508 ARQ
 1275 379265.055 4608916.309 449.499 ARQ
 1276 379266.734 4608918.241 449.521 ARQ
 1277 379263.114 4608917.739 449.510 ARQ
 1278 379264.401 4608917.599 449.536 TAPA
 1279 379263.754 4608918.589 449.500 ARQ
 1280 379262.703 4608919.408 449.481 ARQ
 1281 379262.656 4608919.488 449.466 ARQ
 1282 379263.465 4608920.524 449.493 ARQ
 1283 379264.268 4608920.153 449.485 ARQ
 1284 379261.598 4608918.446 449.399 0
 1285 379263.542 4608914.999 449.477 CAMI
 1286 379272.187 4608914.071 448.036 CAMI
 1287 379271.845 4608915.443 448.093 CT
 1288 379255.584 4608918.690 450.406 PT
 1289 379260.093 4608925.389 449.125 PT
 1290 379263.008 4608924.833 448.692 CT
 1291 379272.636 4608931.795 444.838 PT
 1292 379274.167 4608927.418 444.958 PT
 1293 379257.547 4608916.793 450.176 0
 1294 379263.560 4608911.834 449.651 CAMI
 1295 379246.243 4608916.375 454.249 CAMI
 1296 379249.804 4608924.394 453.820 CAMI
 1297 379252.704 4608932.773 453.363 CAMI
 1298 379275.877 4609057.299 438.153 TORRENT
 1299 379278.657 4609055.447 438.088 TORRENT
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 1300 379274.717 4609053.124 438.077 TORRENT
 1301 379278.046 4609051.007 437.638 TORRENT
 1302 379280.367 4609053.532 437.796 TORRENT
 1303 379282.898 4609050.292 437.511 TORRENT
 1304 379280.992 4609048.579 437.665 TORRENT
 1305 379278.419 4609048.236 439.487 ARQ
 1306 379276.904 4609046.123 439.521 ARQ
 1307 379278.281 4609049.596 439.467 MUR
 1308 379276.587 4609050.748 439.494 MUR
 1309 379276.326 4609049.826 439.492 ARQ
 1310 379280.005 4609048.457 439.061 ARQ
 1311 379274.992 4609047.566 439.509 ARQ
 1312 379272.659 4609042.641 442.066 CT
 1313 379275.926 4609041.500 441.918 CT
 1314 379270.686 4609040.829 443.076 TAPA
 1500 376576.503 4622559.526 649.773 CAMI
 1501 376577.394 4622562.394 649.820 CAMI
 1502 376588.931 4622558.864 649.879 CAMI
 1503 376588.349 4622555.384 649.897 CAMI
 1504 376598.016 4622555.613 650.000 CAMI
 1505 376595.775 4622552.483 649.956 CAMI
 1506 376611.125 4622549.362 650.147 CAMI
 1507 376610.743 4622545.812 650.231 CAMI
 1508 376619.087 4622548.802 649.980 0
 1509 376623.351 4622559.559 649.871 0
 1510 376615.064 4622563.759 649.822 0
 1511 376607.385 4622567.577 649.739 ELECTR
 1512 376593.341 4622574.151 649.737 0
 1513 376582.500 4622553.747 649.715 0
 1514 376578.467 4622545.839 649.571 0
 1515 376589.193 4622535.288 649.539 0
 1516 376596.704 4622530.935 649.574 ELECTR
 1517 376609.929 4622525.411 649.616 0
 1518 376617.141 4622540.479 650.169 0
 1519 376601.446 4622547.329 649.996 ELECTR
 1520 376596.754 4622550.522 650.296 ARQ
 1521 376595.455 4622550.884 650.320 ARQ
 1522 376847.204 4623066.519 647.291 CUNETA
 1523 376843.149 4623073.175 647.300 CUNETA
 1524 376837.822 4623080.491 647.044 CUNETA
 1525 376845.650 4623087.122 651.868 CT
 1526 376851.313 4623077.475 652.204 CT
 1527 376856.137 4623067.939 652.125 CT
 1528 376837.991 4623074.442 647.814 CT
 1529 376843.305 4623068.711 647.876 CT
 1530 376846.354 4623064.905 648.133 CT
 1531 376847.742 4623070.889 648.096 ELECTR
 1555 376835.766 4623060.572 648.037 ELECTR
 1556 376840.046 4623052.993 648.201 0
 1557 376825.752 4623067.049 647.019 0
 1558 376820.790 4623073.927 646.026 0
 1559 376829.484 4623077.807 646.907 0
 1560 376835.395 4623070.052 647.836 0
 1561 376838.919 4623069.879 648.012 ARQ
 1562 376840.223 4623069.464 647.987 ARQ
 1563 376827.805 4623062.660 647.415 ELECTR
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 1564 376831.633 4623075.518 647.290 ELECTR
 1566 377754.156 4624614.085 590.485 0
 1569 377541.537 4624398.138 603.020 CAMI
 1570 377541.549 4624398.168 603.031 CAMI
 1571 377543.564 4624392.952 602.797 CAMI
 1572 377540.276 4624394.400 603.404 CAMI
 1573 377543.393 4624392.582 603.432 CAMI
 1574 377535.450 4624380.827 602.971 CAMI
 1575 377532.120 4624365.664 601.832 CAMI
 1576 377534.895 4624361.796 601.831 CAMI
 1578 376692.731 4622790.614 634.888 CT
 1579 376690.711 4622785.256 634.678 CT
 1580 376687.739 4622782.070 634.450 CT
 1581 376682.390 4622780.210 634.173 CT
 1582 376680.474 4622781.098 633.595 MUR
 1583 376674.737 4622779.549 633.427 MUR
 1584 376670.546 4622778.412 633.456 MUR
 1585 376673.313 4622776.543 633.326 CT
 1586 376679.937 4622778.150 633.736 CT
 1587 376670.655 4622773.650 632.215 TORRENT
 1588 376682.575 4622775.739 632.582 TORRENT
 1589 376686.931 4622775.922 632.876 TORRENT
 1590 376675.121 4622771.454 633.303 0
 1591 376674.954 4622781.603 632.111 ARQ
 1592 376676.208 4622781.134 632.098 ARQ
 1593 376664.801 4622777.946 631.543 PT
 1594 376671.890 4622779.695 631.785 PT
 1595 376679.680 4622781.779 631.949 PT
 1596 376686.034 4622784.309 632.162 PT
 1597 376690.489 4622791.277 632.833 PT
 1598 376690.176 4622796.438 633.015 PT
 1599 376689.333 4622799.957 633.182 PT
 1600 376678.353 4622803.594 633.081 PT
 1601 376662.781 4622804.228 632.837 PT
 1602 376660.721 4622792.220 631.822 0
 1603 376677.230 4622792.318 632.180 0
 1604 377412.228 4625662.705 571.894 MUR
 1605 377417.446 4625664.942 571.850 MUR
 1606 377421.177 4625666.380 572.024 MUR
 1607 377425.062 4625660.240 573.948 0
 1608 377421.868 4625659.484 574.059 0
 1609 377412.936 4625655.183 574.293 0
 1610 377408.886 4625661.881 570.621 PT
 1611 377413.206 4625663.417 570.507 PT
 1612 377415.391 4625665.723 571.767 ARQ
 1613 377415.699 4625665.648 571.748 ARQ
 1614 377415.675 4625665.652 571.746 ARQ
 1615 377414.912 4625666.897 571.734 ARQ
 1616 377415.027 4625667.185 571.709 ARQ
 1617 377416.169 4625667.680 571.685 ARQ
 1618 377416.451 4625667.578 571.708 ARQ
 1619 377416.943 4625666.421 571.706 ARQ
 1620 377416.841 4625666.153 571.708 ARQ
 1621 377415.745 4625666.162 571.710 ARQ
 1622 377415.429 4625664.659 570.549 PT
 1623 377422.123 4625677.914 569.678 MUR
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 1624 377412.319 4625675.632 569.162 MUR
 1625 377405.695 4625673.781 568.796 MUR
 1626 377409.943 4625670.403 569.239 0
 1627 377417.813 4625671.151 569.872 0
 1628 377410.000 4625677.353 567.139 TORRENT
 1629 377406.820 4625676.374 566.786 TORRENT
 1630 380891.629 4622213.551 607.077 CAMI
 1631 380895.513 4622213.702 606.967 CAMI
 1632 380893.943 4622224.897 606.747 CAMI
 1633 380897.749 4622223.973 606.635 CAMI
 1634 380897.478 4622235.106 606.673 CAMI
 1635 380901.290 4622234.006 606.611 CAMI
 1636 380901.754 4622242.707 606.645 CAMI
 1637 380905.397 4622241.981 606.743 CAMI
 1639 380867.823 4622227.458 608.051 0
 1640 380872.599 4622243.056 607.682 0
 1641 380879.842 4622253.799 607.999 0
 1642 380881.103 4622254.072 607.370 CUNETA
 1643 380891.804 4622249.359 606.873 CUNETA
 1644 380891.483 4622247.674 607.362 0
 1645 380887.820 4622233.961 607.062 0
 1646 380884.782 4622221.212 606.933 0
 1647 380891.787 4622237.653 607.309 ARQ
 1648 380890.618 4622238.094 607.311 ARQ
 1649 380890.346 4622237.965 607.302 ARQ
 1650 380889.846 4622236.790 607.300 ARQ
 1651 380889.980 4622236.565 607.313 ARQ
 1652 380891.149 4622236.065 607.320 ARQ
 1653 380891.401 4622236.198 607.317 ARQ
 1654 380901.671 4622244.019 606.576 ARQ
 1655 380900.975 4622244.505 606.387 ARQ
 1656 380901.501 4622245.298 606.456 ARQ
 1657 380902.261 4622244.780 606.601 ARQ
 1658 380901.693 4622244.708 605.587 PT
 1659 380905.924 4622241.493 605.444 CUNETA
 1660 380913.453 4622237.065 604.461 CUNETA
 1661 380915.746 4622237.780 605.749 CT
 1662 380910.430 4622240.410 606.154 CT
 1663 380907.259 4622242.503 606.399 CT
 1664 380916.194 4622246.228 606.434 0
 1665 380911.764 4622250.294 606.891 0
 1666 380911.026 4622251.360 607.058 CAMI
 1667 380907.769 4622253.759 606.927 CAMI
 1668 380889.769 4622236.811 607.038 ARQ
 1669 380889.137 4622237.141 607.063 ARQ
 1670 380889.047 4622237.581 607.051 ARQ
 1671 380889.508 4622237.901 606.984 ARQ
 1672 380890.686 4622237.602 607.282 TAPA
 1673 380889.476 4622237.383 607.019 TAPA
 1674 380888.712 4622237.226 606.908 PT
 1675 380891.334 4622235.836 606.747 PT
 1676 380892.077 4622237.658 606.738 PT
 1677 380890.402 4622238.269 606.769 PT
 1678 380890.110 4622237.839 606.774 PT
 1679 380889.194 4622238.119 606.830 PT
 1680 380877.390 4622559.424 614.168 CAMI
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 1681 380874.799 4622556.114 614.049 CAMI
 1682 380863.822 4622563.972 613.355 CAMI
 1683 380865.723 4622567.893 613.366 CAMI
 1684 380855.841 4622570.229 613.154 CAMI
 1685 380857.807 4622572.787 613.216 CAMI
 1686 380847.385 4622577.316 613.207 CAMI
 1687 380849.247 4622580.090 613.243 CAMI
 1688 380850.256 4622565.980 613.474 CUNETA
 1689 380846.495 4622560.439 613.911 CUNETA
 1690 380845.279 4622561.014 614.188 0
 1691 380841.662 4622556.894 614.015 CUNETA
 1692 380839.844 4622557.407 614.503 0
 1693 380832.711 4622566.765 615.133 0
 1694 380836.186 4622574.496 614.772 0
 1695 380837.748 4622583.011 614.464 CT
 1696 380842.252 4622577.533 614.441 CT
 1697 380844.092 4622572.435 614.294 CT
 1698 380845.927 4622566.426 613.992 CT
 1699 380846.354 4622569.221 614.634 ARQ
 1700 380846.366 4622569.485 614.625 ARQ
 1701 380845.594 4622570.498 614.638 ARQ
 1702 380845.343 4622570.549 614.646 ARQ
 1703 380844.333 4622569.782 614.672 ARQ
 1704 380844.303 4622569.484 614.651 ARQ
 1705 380845.086 4622568.486 614.624 ARQ
 1706 380845.358 4622568.457 614.618 ARQ
 1707 380846.314 4622569.653 613.676 ARQ
 1708 380846.924 4622570.071 613.659 ARQ
 1709 380846.955 4622570.675 613.660 ARQ
 1710 380846.288 4622570.778 613.672 ARQ
 1711 380845.768 4622570.404 613.678 ARQ
 1712 380843.340 4622580.423 613.288 CAMI
 1713 380846.064 4622583.249 613.306 CAMI
 1714 380849.400 4622573.843 612.056 CUNETA
 1715 380852.182 4622577.879 611.799 CUNETA
 1716 380850.133 4622581.581 612.301 CUNETA
 1717 380845.900 4622569.433 614.687 tapa
 1718 380846.583 4622570.442 613.679 TAPA
 1719 380759.175 4623370.952 603.130 0
 1720 380752.549 4623358.891 603.539 PT
 1721 380744.168 4623352.230 604.988 CT
 1722 380736.435 4623346.310 606.153 CT
 1723 380746.283 4623340.200 606.594 0
 1724 380758.939 4623345.796 604.816 0
 1725 380768.453 4623349.906 604.310 PT
 1726 380780.123 4623354.099 604.134 PT
 1727 380783.549 4623360.217 603.467 0
 1728 380790.013 4623376.283 601.696 0
 1729 380791.763 4623387.814 600.589 0
 1730 380791.481 4623389.310 600.536 PT
 1731 380779.070 4623384.535 601.162 PT
 1732 380778.861 4623382.613 601.227 0
 1733 380770.974 4623378.057 601.891 0
 1734 380768.879 4623368.460 602.362 0
 1735 380768.995 4623381.284 603.156 CT
 1736 380777.102 4623389.061 604.268 CT

25

 1737 380780.067 4623400.957 605.315 PT
 1738 380773.254 4623397.722 605.760 PT
 1739 380759.470 4623395.606 606.463 0
 1740 380743.937 4623393.896 607.571 0
 1741 380735.033 4623383.255 605.729 0
 1742 380727.892 4623373.446 604.104 0
 1743 380729.774 4623360.538 603.889 0
 1744 380736.653 4623350.683 603.959 PT
 1745 380744.724 4623355.393 603.699 PT
 1746 380752.805 4623370.718 603.491 0
 1747 380751.217 4623379.046 604.748 0
 1748 380761.492 4623372.146 602.911 0
 1749 380761.260 4623370.373 602.780 0
 1750 380763.157 4623370.076 602.650 0
 1751 380764.325 4623370.408 602.763 0
 1752 380764.486 4623371.737 602.733 0
 1753 380761.471 4623372.176 602.948 0
 1754 380761.604 4623371.840 603.434 0
 1755 380761.853 4623372.049 603.432 0
 1756 380763.065 4623371.883 603.394 0
 1757 380763.275 4623371.642 603.392 0
 1758 380763.117 4623370.377 603.389 0
 1759 380762.870 4623370.214 603.372 0
 1760 380761.686 4623370.375 603.416 0
 1761 380761.457 4623370.593 603.426 0
 1762 380763.360 4623371.507 603.147 ARQ
 1763 380763.854 4623371.424 603.123 ARQ
 1764 380764.149 4623371.030 603.137 ARQ
 1765 380763.783 4623370.608 603.159 ARQ
 1766 380763.236 4623370.650 603.150 ARQ
 1767 380762.661 4623370.726 603.384 TAPA
 1768 380763.698 4623371.044 603.140 TAPA
 1769 380710.356 4623810.590 611.350 CT
 1770 380713.804 4623799.574 611.393 CT
 1771 380714.775 4623789.481 610.605 CT
 1772 380721.665 4623783.723 609.498 CT
 1773 380732.650 4623775.491 608.321 CT
 1774 380740.330 4623767.197 607.727 CT
 1775 380734.759 4623778.558 607.065 PT
 1776 380731.348 4623784.416 607.467 0
 1777 380725.356 4623785.985 607.732 PT
 1778 380725.828 4623792.291 607.522 0
 1779 380730.680 4623792.859 607.563 0
 1780 380732.489 4623792.498 607.420 0
 1781 380733.111 4623794.355 607.589 0
 1782 380731.204 4623795.012 607.657 0
 1783 380732.901 4623794.080 608.135 ARQ
 1784 380732.755 4623794.333 608.150 ARQ
 1785 380731.541 4623794.674 608.134 ARQ
 1786 380731.307 4623794.509 608.130 ARQ
 1787 380730.968 4623793.303 608.113 ARQ
 1788 380731.085 4623793.057 608.117 ARQ
 1789 380732.323 4623792.733 608.126 ARQ
 1790 380732.582 4623792.895 608.122 ARQ
 1791 380726.626 4623795.204 607.696 0
 1792 380720.803 4623793.453 607.810 PT
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 1793 380721.276 4623799.218 608.092 PT
 1794 380718.403 4623803.977 609.615 CT
 1795 380725.988 4623800.273 609.202 CT
 1796 380732.838 4623800.654 608.925 CT
 1797 380737.595 4623798.061 608.773 CT
 1798 380744.872 4623795.839 608.782 CT
 1799 380755.630 4623784.223 607.189 CT
 1800 380760.507 4623787.731 607.444 CAMI
 1801 380761.790 4623773.854 606.006 CT
 1802 380758.577 4623768.728 604.928 PT
 1803 380756.866 4623766.365 604.654 TORRENT
 1804 380763.231 4623784.366 607.366 CAMI
 1805 380732.433 4623793.954 608.147 TAPA
 1806 380735.147 4623789.247 607.214 TORRENT
 1807 380736.903 4623786.127 606.574 TORRENT
 1808 380743.615 4623779.487 605.567 TORRENT
 1809 380535.738 4624344.066 671.930 CAMI
 1810 380532.723 4624344.317 671.938 CAMI
 1811 380532.358 4624353.443 671.984 CAMI
 1812 380535.612 4624356.043 671.889 CAMI
 1813 380532.207 4624363.169 672.040 CAMI
 1814 380535.598 4624364.327 672.020 CAMI
 1815 380536.271 4624364.323 671.929 MUR
 1816 380538.649 4624372.427 671.834 MUR
 1817 380537.072 4624373.247 671.907 CAMI
 1818 380532.695 4624373.951 672.025 CAMI
 1819 380537.569 4624363.829 670.915 CT
 1820 380539.582 4624370.781 670.903 CT
 1821 380541.371 4624374.365 670.956 CT
 1822 380543.763 4624373.455 669.822 CUNETA
 1823 380544.027 4624371.441 670.006 CT
 1824 380541.432 4624362.807 670.228 CT
 1825 380539.906 4624362.356 670.016 CUNETA
 1826 380540.000 4624358.371 670.098 CUNETA
 1827 380539.037 4624352.534 670.152 CUNETA
 1828 380539.171 4624345.950 670.462 CUNETA
 1829 380540.216 4624355.270 670.364 ARQ
 1830 380540.055 4624355.034 670.378 ARQ
 1831 380538.777 4624354.872 670.404 ARQ
 1832 380538.550 4624355.052 670.383 ARQ
 1833 380538.413 4624356.267 670.394 ARQ
 1834 380538.586 4624356.537 670.401 ARQ
 1835 380539.582 4624356.643 670.387 ARQ
 1836 380540.077 4624356.328 670.394 ARQ
 1837 380540.249 4624356.264 670.147 ARQ
 1838 380540.812 4624356.337 670.139 ARQ
 1839 380541.131 4624355.893 670.151 ARQ
 1840 380540.946 4624355.510 670.158 ARQ
 1841 380540.591 4624355.425 670.164 ARQ
 1842 380540.263 4624355.416 670.152 ARQ
 1843 380540.689 4624349.121 670.377 0
 1844 380543.281 4624358.935 670.010 0
 1845 380544.972 4624367.236 669.873 0
 1846 379660.494 4624834.535 684.303 PT
 1847 379670.790 4624832.486 684.064 PT
 1848 379681.443 4624829.490 683.969 PT
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 1849 379685.488 4624827.515 684.276 PT
 1850 379694.659 4624824.762 684.306 PT
 1851 379694.021 4624835.645 686.561 CT
 1852 379685.977 4624837.279 686.454 CT
 1853 379682.644 4624833.219 686.049 CT
 1854 379672.209 4624836.057 686.269 CT
 1855 379659.741 4624838.964 686.790 CT
 1856 379685.366 4624827.929 684.294 PT
 1857 379688.096 4624815.223 683.582 0
 1858 379684.163 4624802.744 682.110 0
 1859 379668.430 4624803.161 681.462 0
 1860 379654.514 4624804.393 681.246 0
 1861 379655.725 4624818.545 682.761 0
 1862 379671.824 4624820.296 683.210 0
 1863 379671.849 4624818.707 683.022 0
 1864 379673.372 4624818.299 682.995 0
 1865 379674.326 4624819.382 683.049 0
 1866 379675.004 4624821.095 683.262 0
 1867 379672.494 4624822.036 683.279 0
 1868 379672.871 4624821.482 683.571 ARQ
 1869 379673.188 4624821.633 683.553 ARQ
 1870 379674.357 4624821.224 683.576 ARQ
 1871 379674.470 4624820.954 683.544 ARQ
 1872 379674.047 4624819.773 683.569 ARQ
 1873 379673.801 4624819.644 683.559 ARQ
 1874 379672.573 4624820.082 683.567 ARQ
 1875 379672.468 4624820.375 683.543 ARQ
 1876 379672.958 4624820.425 683.531 TAPA
 1877 379672.911 4624819.277 683.319 TAPA
 1878 379673.527 4624819.727 683.357 ARQ
 1879 379673.259 4624819.041 683.358 ARQ
 1880 379672.767 4624818.909 683.338 ARQ
 1881 379672.494 4624819.347 683.343 ARQ
 1882 379672.758 4624819.979 683.348 ARQ
 1883 379470.875 4624895.861 685.477 PT
 1884 379466.952 4624885.852 684.169 CT
 1885 379478.359 4624881.802 683.890 CT
 1886 379484.530 4624891.646 685.305 PT
 1887 379493.669 4624888.801 685.861 PT
 1888 379501.808 4624888.720 686.988 PT
 1889 379503.755 4624876.386 685.830 0
 1890 379484.003 4624878.321 683.777 CT
 1891 379491.853 4624873.493 683.795 CT
 1892 379495.345 4624872.658 683.927 CT
 1893 379491.369 4624871.825 683.018 PT
 1894 379478.004 4624874.617 681.221 PT
 1895 379462.417 4624879.002 680.581 PT
 1896 379459.586 4624864.681 678.505 CT
 1897 379471.482 4624859.725 679.245 CT
 1898 379471.190 4624856.873 677.699 CUNETA
 1899 379472.694 4624856.620 677.904 CUNETA
 1900 379472.964 4624857.317 678.022 CUNETA
 1901 379466.734 4624857.712 677.028 CUNETA
 1902 379473.694 4624859.336 679.411 CT
 1903 379486.839 4624857.412 681.098 CT
 1904 379486.407 4624854.112 679.501 CUNETA
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 1905 379498.287 4624858.675 682.795 CT
 1906 379493.806 4624872.779 683.867 CT
 1907 379484.806 4624877.631 683.767 CT
 1908 379485.416 4624887.727 685.046 ARQ
 1909 379485.212 4624887.097 685.057 ARQ
 1910 379484.656 4624886.913 685.055 ARQ
 1911 379484.503 4624887.427 685.062 ARQ
 1912 379484.752 4624888.005 685.063 ARQ
 1913 379484.487 4624888.104 685.319 ARQ
 1914 379484.355 4624888.380 685.325 ARQ
 1915 379484.769 4624889.539 685.321 ARQ
 1916 379485.036 4624889.668 685.333 ARQ
 1917 379486.207 4624889.270 685.318 ARQ
 1918 379486.325 4624888.965 685.321 ARQ
 1919 379485.946 4624887.794 685.327 ARQ
 1920 379485.651 4624887.686 685.319 ARQ
 1921 379484.834 4624888.448 685.340 TAPA
 1922 379484.910 4624887.295 685.075 TAPA
 1923 378189.615 4624887.826 653.320 0
 1924 378197.321 4624875.421 653.375 0
 1925 378186.355 4624871.698 651.576 0
 1926 378188.979 4624858.791 650.951 0
 1927 378176.828 4624860.961 649.203 0
 1928 378166.030 4624863.882 648.424 0
 1929 378162.200 4624873.583 649.952 0
 1930 378161.392 4624881.446 651.373 PT
 1931 378172.222 4624881.383 651.562 PT
 1932 378167.859 4624883.448 652.056 CT
 1933 378159.670 4624885.402 653.175 CT
 1934 378161.297 4624890.127 654.238 PT
 1935 378178.541 4624883.463 652.256 TAPA
 1936 378178.132 4624884.072 652.264 ARQ
 1937 378178.080 4624883.519 652.259 ARQ
 1938 378178.412 4624883.079 652.263 ARQ
 1939 378178.898 4624883.427 652.280 ARQ
 1940 378178.919 4624883.965 652.273 ARQ
 1941 378177.871 4624884.341 652.535 ARQ
 1942 378178.077 4624884.106 652.539 ARQ
 1943 378179.327 4624883.980 652.541 ARQ
 1944 378179.534 4624884.187 652.544 ARQ
 1945 378179.659 4624885.422 652.563 ARQ
 1946 378179.458 4624885.627 652.559 ARQ
 1947 378178.252 4624885.784 652.554 ARQ
 1948 378177.995 4624885.591 652.549 ARQ
 1949 378178.366 4624884.512 652.540 TAPA
 1950 378171.090 4624890.162 653.474 PT
 1951 378178.760 4624890.224 653.258 PT
 1952 378187.718 4624890.581 653.768 PT
 1953 378193.514 4624891.245 654.588 PT
 1954 378188.988 4624887.663 653.265 0
 1955 378183.137 4624883.911 652.252 0
 1956 378180.109 4624885.669 652.151 0
 1957 378177.815 4624885.989 652.083 0
 1958 378177.642 4624884.119 651.978 0
 1959 378177.733 4624882.927 651.894 0
 1960 378179.067 4624882.795 651.884 0
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 1961 378179.844 4624884.052 652.011 0
 1962 378180.057 4624885.652 652.151 0
 1963 378743.906 4624963.896 671.718 PT
 1964 378745.382 4624956.124 670.580 0
 1965 378747.289 4624940.395 668.426 CT
 1966 378733.320 4624938.212 667.692 CT
 1967 378720.263 4624936.203 667.203 CT
 1968 378709.046 4624934.463 666.898 CT
 1969 378707.156 4624945.737 668.344 0
 1970 378722.277 4624948.915 668.637 0
 1971 378730.269 4624953.464 669.644 0
 1972 378729.327 4624962.762 671.303 PT
 1973 378721.937 4624963.561 671.460 PT
 1974 378707.605 4624964.083 671.911 PT
 1975 378723.376 4624960.691 671.111 ARQ
 1976 378723.400 4624959.975 671.088 ARQ
 1977 378723.858 4624959.759 671.100 ARQ
 1978 378724.162 4624960.116 671.109 ARQ
 1979 378724.139 4624960.728 671.102 ARQ
 1980 378724.597 4624961.003 671.385 ARQ
 1981 378724.394 4624960.733 671.400 ARQ
 1982 378723.134 4624960.719 671.379 ARQ
 1983 378722.926 4624960.925 671.381 ARQ
 1984 378722.903 4624962.168 671.397 ARQ
 1985 378723.105 4624962.381 671.388 ARQ
 1986 378724.386 4624962.405 671.419 ARQ
 1987 378724.543 4624962.189 671.423 ARQ
 1988 378723.344 4624961.156 671.395 TAPA
 1989 378723.783 4624960.115 671.108 TAPA
 1990 378723.080 4624959.535 670.834 0
 1991 378724.409 4624959.528 670.791 0
 1992 378724.683 4624960.668 670.910 0
 1993 378724.713 4624962.518 670.992 0
 1994 378722.771 4624962.500 671.042 0
 1995 378722.777 4624960.661 671.016 0
 1996 382657.625 4624481.174 610.281 TAPA
 1997 382658.017 4624480.240 609.837 0
 1999 382656.522 4624477.128 610.115 CT
 2000 382656.991 4624473.553 610.642 CT
 2001 382655.447 4624483.596 609.471 CT
 2002 382652.096 4624485.710 607.509 PT
 2003 382650.915 4624481.281 607.394 PT
 2004 382645.029 4624483.858 607.571 TORRENT
 2005 382645.174 4624483.925 607.589 TORRENT
 2006 382644.047 4624479.299 607.488 TORRENT
 2007 382647.431 4624476.955 607.152 TORRENT
 2008 382652.115 4624474.775 607.933 PT
 2009 382658.395 4624483.063 609.917 PT
 2010 382659.105 4624478.991 610.317 PT
 2011 382660.797 4624485.544 612.095 CT
 2012 382662.768 4624475.806 612.813 CT
 2013 382662.757 4624475.821 612.807 CT
 2014 382660.098 4624477.068 610.850 PT
 2015 382656.979 4624473.949 610.635 CT
 2016 384589.384 4624377.792 583.895 TAPA
 2017 384590.285 4624376.572 583.389 0
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 2018 384590.888 4624378.967 583.195 0
 2019 384588.861 4624379.020 583.361 0
 2020 384587.735 4624377.990 583.266 0
 2021 384597.643 4624363.136 583.743 CUNETA
 2022 384596.759 4624362.754 583.933 CAMI
 2023 384593.219 4624361.434 583.754 CAMI
 2024 384589.663 4624366.159 583.268 CAMI
 2025 384582.923 4624369.653 583.055 CAMI
 2026 384575.939 4624368.592 583.410 CAMI
 2027 384569.778 4624365.779 583.991 CAMI
 2028 384568.269 4624369.172 584.171 CAMI
 2029 384567.826 4624370.148 583.977 CUNETA
 2030 384574.789 4624373.259 583.297 CUNETA
 2031 384575.593 4624372.359 583.434 CAMI
 2032 384582.189 4624373.532 583.153 CUNETA
 2033 384582.185 4624376.048 582.719 CUNETA
 2034 384582.810 4624374.558 582.846 CUNETA
 2035 384587.962 4624373.175 583.120 CUNETA
 2036 384588.008 4624371.861 583.303 CAMI
 2037 384592.481 4624369.230 583.605 CAMI
 2038 384592.725 4624370.279 583.500 CUNETA
 2039 384595.717 4624364.919 583.769 CAMI
 2040 384596.470 4624365.623 583.477 CUNETA
 2041 384593.535 4624372.071 583.272 CUNETA
 2042 384595.183 4624375.311 584.114 MUR
 2043 384590.215 4624386.419 583.056 MUR
 2044 384589.562 4624387.320 582.701 PT
 2045 384575.487 4624388.931 579.635 TORRENT
 2046 384576.109 4624385.904 579.174 TORRENT
 2047 384576.232 4624395.225 580.076 CT
 2048 384583.469 4624388.209 581.776 CT
 2049 384585.015 4624381.372 582.954 CT
 2050 384583.837 4624377.117 583.067 CT
 2051 384591.659 4624371.992 583.440 0
 2052 384594.059 4624374.590 583.441 0
 2053 384876.813 4624617.263 618.016 0
 2054 384869.807 4624614.760 618.674 0
 2055 384875.329 4624602.200 617.319 0
 2056 384884.148 4624605.178 616.428 0
 2057 384883.042 4624609.790 617.008 CT
 2058 384879.390 4624617.704 617.836 CT
 2059 384882.899 4624615.899 616.865 PT
 2060 384885.883 4624620.016 616.626 TORRENT
 2061 384888.136 4624616.346 616.427 TORRENT
 2062 384887.190 4624615.900 616.447 TORRENT
 2063 384889.644 4624612.495 616.126 TORRENT
 2064 384891.830 4624607.227 615.152 TORRENT
 2065 384885.899 4624629.772 619.726 CAMI
 2066 384887.867 4624631.435 619.849 CAMI
 2067 384894.780 4624624.603 619.700 CAMI
 2068 384893.151 4624622.184 619.599 CAMI
 2069 384903.987 4624614.626 620.283 CAMI
 2070 384903.133 4624611.576 620.439 CAMI
 2071 384884.039 4624614.880 617.209 TAPA
 2072 384884.545 4624613.648 617.190 TAPA
 2073 386219.374 4624759.819 618.904 CAMI
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 2074 386223.860 4624766.229 619.996 CAMI
 2075 386226.551 4624775.859 619.763 CAMI
 2076 386223.276 4624774.456 618.018 MUR
 2077 386221.912 4624767.663 618.922 MUR
 2078 386215.202 4624767.461 616.831 CT
 2079 386216.792 4624772.805 616.726 CT
 2080 386215.025 4624769.139 616.463 CT
 2081 386213.600 4624772.970 616.079 CT
 2082 386215.961 4624775.188 616.407 TAPA
 2083 386214.363 4624776.710 616.172 CT
 2084 386215.647 4624779.407 616.217 CT
 2085 386218.208 4624777.204 616.831 CT
 2086 386218.141 4624777.529 616.298 PT
 2087 386216.549 4624772.571 616.083 PT
 2088 386215.754 4624770.519 616.177 PT
 2089 386214.248 4624769.498 615.386 PT
 2090 386209.012 4624773.711 615.142 TORRENT
 2091 386210.194 4624780.792 615.335 TORRENT
 2092 386216.150 4624784.207 615.856 TORRENT
 2093 386215.671 4624780.437 615.231 PT
 2094 386205.641 4624762.621 616.375 TUB
 2095 386880.302 4624784.879 601.570 CAMI
 2096 386885.708 4624782.239 601.532 CAMI
 2097 386890.864 4624775.393 601.801 CAMI
 2098 386888.225 4624773.985 601.606 CAMI
 2099 386884.266 4624779.567 601.488 CAMI
 2100 386877.500 4624781.838 601.627 CAMI
 2101 386869.785 4624780.343 601.596 CAMI
 2102 386866.471 4624777.539 601.242 CAMI
 2103 386863.787 4624781.161 601.539 CAMI
 2104 386869.932 4624783.788 601.878 CAMI
 2105 386871.316 4624784.352 602.084 TAPA
 2106 386871.742 4624783.992 602.101 TAPA
 2107 386871.794 4624784.451 601.914 TAPA
 2108 386872.224 4624792.541 601.651 0
 2109 386872.176 4624801.883 601.741 0
 2110 386882.251 4624799.526 601.764 0
 2111 386888.237 4624796.536 601.755 0
 2112 386887.003 4624787.407 601.578 0
 2113 386880.077 4624789.231 601.539 0
 2114 386888.070 4624769.496 601.543 CT
 2115 386883.137 4624776.563 601.383 CT
 2116 386875.475 4624779.072 601.497 CT
 2117 386870.561 4624777.652 601.264 CT
 2118 386866.663 4624774.282 601.004 CT
 2119 386867.047 4624774.543 601.000 CT
 2120 386871.924 4624777.041 600.446 PT
 2121 386884.519 4624771.473 600.112 PT
 2122 386886.798 4624765.069 600.096 PT
 2123 386879.257 4624756.923 599.283 CT
 2124 386880.426 4624770.014 599.446 CT
 2125 386875.234 4624750.996 597.151 PT
 2126 386876.973 4624760.794 597.699 PT
 2127 386874.268 4624766.106 597.946 PT
 2128 386873.349 4624761.318 597.215 TORRENT
 2129 386633.377 4624790.198 603.674 CAMI
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 2130 386636.204 4624777.370 603.931 CAMI
 2131 386633.890 4624776.884 604.123 CT
 2132 386638.552 4624780.554 605.081 CAMI
 2133 377331.694 4626026.652 558.063 0
 2134 377336.707 4626033.353 558.820 0
 2135 377326.302 4626040.744 559.775 0
 2136 377314.400 4626043.163 560.260 0
 2137 377311.879 4626033.463 559.071 0
 2138 377308.299 4626029.587 558.814 CT
 2139 377316.711 4626026.373 558.457 CT
 2140 377326.276 4626023.366 558.124 CT
 2141 377336.796 4626020.254 558.004 CT
 2142 377326.423 4626034.941 558.916 0
 2143 377325.681 4626029.514 558.408 ARQ
 2144 377325.928 4626029.392 558.419 ARQ
 2145 377326.259 4626028.182 558.405 ARQ
 2146 377324.981 4626028.074 558.361 TAPA
 2147 377326.119 4626027.898 558.383 ARQ
 2148 377324.937 4626027.550 558.376 ARQ
 2149 377324.666 4626027.704 558.366 ARQ
 2150 377324.300 4626028.910 558.369 ARQ
 2151 377324.515 4626029.169 558.355 ARQ
 2152 377323.992 4626029.276 558.300 0
 2153 377324.396 4626027.095 557.889 0
 2154 377327.532 4626026.309 557.871 0
 2155 377326.722 4626028.119 558.225 0
 2156 377326.056 4626029.749 558.317 0
 2157 377331.162 4626018.717 556.435 TORRENT
 2158 377330.868 4626015.554 556.385 TORRENT
 2159 377321.017 4626017.895 556.304 TORRENT
 2160 377321.784 4626019.600 556.309 TORRENT
 2170 377237.750 4627397.456 621.065 PT
 2171 377237.662 4627402.182 620.952 CT
 2172 377227.274 4627399.691 618.148 PT
 2173 377335.968 4628238.053 610.272 CAMI
 2174 377330.016 4628226.409 609.689 CAMI
 2175 377341.525 4628238.223 610.453 CAMI
 2176 377337.628 4628228.894 609.467 CAMI
 2177 377344.849 4628229.988 609.369 TORRENT
 2178 377346.282 4628228.582 609.456 TORRENT
 2179 377346.514 4628223.641 609.965 0
 2180 377341.553 4628216.697 610.468 0
 2181 377334.851 4628220.215 609.056 TORRENT
 2182 377333.633 4628222.404 609.068 TORRENT
 2183 377325.404 4628214.590 608.992 TORRENT
 2184 377326.287 4628213.379 608.960 TORRENT
 2185 377317.367 4628205.546 608.963 TORRENT
 2186 377316.017 4628208.420 608.915 TORRENT
 2187 377308.011 4628199.237 608.322 TORRENT
 2188 377299.218 4628191.388 605.908 TORRENT
 2189 377318.732 4628200.509 609.702 0
 2190 377325.529 4628205.759 609.833 0
 2191 377330.247 4628202.301 611.447 CT
 2192 377337.857 4628210.506 611.732 CT
 2193 377341.728 4628213.617 611.779 CT
 2194 377334.726 4628212.753 609.906 PT

33

 2195 377328.668 4628206.457 609.997 PT
 2196 377329.405 4628212.260 609.745 TAPA
 2197 377329.812 4628212.687 609.694 ARQ
 2198 377328.825 4628212.287 609.691 ARQ
 2199 377329.659 4628211.680 609.711 ARQ
 2200 377330.149 4628210.771 610.418 ARQ
 2201 377330.078 4628211.084 610.424 ARQ
 2202 377330.690 4628212.184 610.419 ARQ
 2203 377330.987 4628212.240 610.419 ARQ
 2204 377332.068 4628211.614 610.415 ARQ
 2205 377332.138 4628211.332 610.415 ARQ
 2206 377331.511 4628210.244 610.417 ARQ
 2207 377331.215 4628210.155 610.406 ARQ
 2208 377330.942 4628211.721 610.423 TAPA
 2209 377338.178 4628227.567 609.409 CT
 2210 377343.962 4628232.324 609.817 CT
 2211 378666.184 4629066.503 665.145 CAMI
 2212 378659.314 4629064.817 665.007 CAMI
 2213 378653.743 4629068.402 664.744 CAMI
 2214 378650.714 4629072.788 664.766 CAMI
 2215 378647.044 4629070.054 664.835 CAMI
 2216 378649.032 4629063.035 664.746 CAMI
 2217 378645.103 4629055.230 664.895 CAMI
 2218 378639.607 4629051.359 665.101 CAMI
 2219 378631.271 4629047.658 665.138 CAMI
 2220 378633.318 4629044.450 665.335 CAMI
 2221 378647.704 4629051.506 664.976 CAMI
 2222 378657.727 4629056.845 665.003 CAMI
 2223 378666.399 4629060.760 665.206 CAMI
 2224 378645.172 4629064.590 665.393 CT
 2225 378642.136 4629058.108 665.024 CT
 2226 378635.199 4629051.968 664.999 CT
 2227 378628.334 4629047.750 665.076 CT
 2228 378639.649 4629053.032 665.485 TAPA
 2229 378639.642 4629052.310 665.490 ARQ
 2230 378639.327 4629052.435 665.494 ARQ
 2231 378638.417 4629053.921 665.513 ARQ
 2232 378638.498 4629054.222 665.520 ARQ
 2233 378639.996 4629055.162 665.513 ARQ
 2234 378640.288 4629055.083 665.517 ARQ
 2235 378641.234 4629053.553 665.482 ARQ
 2236 378641.172 4629053.298 665.478 ARQ
 2237 378639.295 4629054.906 664.727 ARQ
 2238 378639.093 4629055.993 664.674 ARQ
 2239 378638.475 4629055.314 664.707 ARQ
 2240 378639.059 4629055.377 664.706 TAPA
 2241 378639.611 4629055.299 665.546 hid
 2242 378626.398 4629056.333 662.096 PT
 2243 378633.196 4629059.355 661.972 PT
 2244 378636.333 4629061.770 661.940 PT
 2245 378633.692 4629070.536 661.589 PT
 2246 378628.549 4629069.296 661.333 0
 2247 378622.441 4629067.043 661.093 0
 2248 378626.974 4629058.539 661.587 0
 2249 378631.779 4629059.530 661.705 0
 2250 379259.938 4629405.243 663.915 0
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 2251 379248.845 4629400.658 663.739 0
 2252 379241.371 4629399.018 663.272 0
 2253 379234.787 4629407.566 662.651 0
 2254 379229.000 4629417.604 662.688 0
 2255 379240.145 4629421.145 662.838 0
 2256 379244.924 4629410.035 662.965 0
 2257 379247.775 4629411.381 663.036 0
 2258 379249.118 4629410.470 663.099 0
 2259 379250.696 4629409.969 663.327 0
 2260 379251.606 4629412.065 663.225 0
 2261 379249.444 4629412.807 663.014 0
 2262 379247.955 4629412.711 663.009 0
 2263 379248.611 4629412.004 663.695 TAPA
 2264 379250.408 4629410.914 663.895 TAPA
 2265 379255.143 4629415.905 663.226 0
 2266 379256.139 4629423.153 663.155 0
 2267 379244.856 4629422.346 662.898 0
 2268 379255.567 4629426.182 663.776 CT
 2269 379237.706 4629423.377 663.396 CT
 2270 379231.923 4629421.899 663.363 CT
 2271 379233.155 4629424.370 662.549 CUNETA
 2272 379256.606 4629429.164 663.140 CUNETA
 2273 379250.767 4629410.548 663.868 ARQ
 2274 379250.512 4629410.399 663.869 ARQ
 2275 379249.340 4629410.738 663.839 ARQ
 2276 379249.152 4629411.027 663.822 ARQ
 2277 379249.435 4629411.979 663.820 ARQ
 2278 379250.008 4629412.279 663.826 ARQ
 2279 379250.893 4629412.053 663.871 ARQ
 2280 379251.121 4629411.760 663.874 ARQ
 2281 380055.399 4630303.886 661.343 FITA
 2282 380055.419 4630303.884 661.356 CAMI
 2283 380052.918 4630308.193 661.436 CAMI
 2284 380062.357 4630314.634 661.062 CAMI
 2285 380066.125 4630311.009 660.965 CAMI
 2286 380076.663 4630317.879 660.875 CAMI
 2287 380076.145 4630322.762 661.008 CAMI
 2288 380083.489 4630327.414 661.076 CAMI
 2289 380086.054 4630323.708 661.054 CAMI
 2290 380093.138 4630316.250 660.428 CT
 2291 380084.940 4630312.752 660.168 CT
 2292 380078.563 4630307.995 660.036 CT
 2293 380076.738 4630305.444 660.031 CT
 2294 380062.843 4630306.546 660.892 CAMI
 2295 380070.168 4630300.094 660.327 CAMI
 2296 380077.431 4630293.508 660.039 CAMI
 2297 380068.707 4630310.815 660.863 CAMI
 2298 380068.355 4630307.805 660.697 CAMI
 2299 380072.284 4630303.789 660.440 CAMI
 2300 380076.503 4630299.528 660.185 CAMI
 2301 380071.633 4630308.668 661.106 ARQ
 2302 380072.675 4630309.696 661.066 ARQ
 2303 380072.972 4630309.672 661.074 ARQ
 2304 380073.718 4630308.690 661.092 ARQ
 2305 380073.701 4630308.374 661.058 ARQ
 2306 380072.722 4630307.649 661.075 ARQ
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 2307 380072.389 4630307.648 661.088 ARQ
 2308 380071.647 4630308.638 661.060 ARQ
 2309 380071.670 4630308.955 661.102 ARQ
 2310 380072.632 4630308.087 661.074 TAPA
 2311 380072.742 4630310.364 660.537 0
 2312 380071.107 4630308.983 660.482 0
 2313 380072.344 4630307.116 660.548 0
 2314 380074.155 4630308.351 660.474 0
 2315 380077.642 4630313.317 660.203 0
 2316 380083.502 4630317.318 660.430 0
 2317 380049.507 4630327.442 659.645 TORRENT
 2318 380083.499 4630306.269 657.037 TORRENT
 2319 380086.620 4630303.619 657.657 TORRENT
 2320 380685.970 4630841.217 632.686 PT
 2321 380677.873 4630835.557 632.474 PT
 2322 380670.517 4630830.574 632.275 PT
 2323 380665.954 4630829.387 631.850 PT
 2324 380660.838 4630829.291 631.891 PT
 2325 380663.629 4630832.388 633.284 CT
 2326 380669.331 4630832.982 633.542 CT
 2327 380677.948 4630838.168 633.331 CT
 2328 380683.802 4630843.032 633.246 CT
 2329 380691.072 4630844.063 632.935 PT
 2330 380699.218 4630838.707 633.346 CT
 2331 380690.354 4630836.743 632.608 0
 2332 380688.660 4630832.496 632.561 ARQ
 2333 380688.707 4630832.196 632.568 ARQ
 2334 380687.742 4630830.796 632.573 ARQ
 2335 380687.407 4630830.735 632.565 ARQ
 2336 380685.968 4630831.678 632.536 ARQ
 2337 380685.891 4630832.003 632.559 ARQ
 2338 380686.888 4630833.455 632.560 ARQ
 2339 380687.179 4630833.495 632.556 ARQ
 2340 380688.352 4630833.099 633.033 hid
 2341 380689.806 4630833.688 632.340 vionda
 2342 380689.761 4630831.110 632.258 vionda
 2343 380686.962 4630829.899 632.295 vionda
 2344 380684.988 4630831.851 632.382 vionda
 2345 380669.354 4630818.323 632.861 CAMI
 2346 380672.576 4630814.276 632.771 CAMI
 2347 380680.939 4630820.280 632.178 CAMI
 2348 380680.826 4630826.196 632.275 CAMI
 2349 380688.674 4630828.518 632.181 CAMI
 2350 380690.342 4630823.981 631.917 CAMI
 2351 380698.789 4630824.138 631.782 CAMI
 2352 380699.961 4630829.056 632.195 CAMI
 2353 380689.773 4630818.970 631.545 CT
 2354 380692.541 4630816.076 631.453 CT
 2355 380689.053 4630814.105 630.249 TORRENT
 2356 380685.911 4630821.398 632.045 CT
 2357 380680.854 4630817.068 632.061 CT
 2358 380683.548 4630812.429 632.252 CT
 2359 380682.072 4630831.943 632.372 0
 2360 380686.635 4630835.402 632.502 0
 2361 380693.437 4630835.787 632.541 0
 2366 381476.938 4631936.971 607.335 0
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 2367 381468.693 4631930.115 607.063 0
 2368 381466.275 4631927.119 606.898 CT
 2369 381465.204 4631926.026 606.375 CUNETA
 2370 381457.146 4631933.895 606.797 CUNETA
 2371 381458.713 4631935.151 607.303 CT
 2372 381465.748 4631941.806 607.660 0
 2373 381471.419 4631946.440 607.823 0
 2374 381465.302 4631955.849 608.448 0
 2375 381452.915 4631950.895 608.136 0
 2376 381449.596 4631947.884 608.043 CT
 2377 381448.269 4631946.525 606.976 CUNETA
 2378 381460.222 4631944.492 608.196 TAPA
 2379 381461.394 4631943.701 608.046 TAPA
 2380 381461.417 4631944.892 608.203 ARQ
 2381 381460.847 4631945.981 608.216 ARQ
 2382 381460.550 4631946.035 608.202 ARQ
 2383 381459.469 4631945.469 608.197 ARQ
 2384 381459.363 4631945.217 608.204 ARQ
 2385 381459.980 4631944.084 608.214 ARQ
 2386 381460.235 4631944.011 608.216 ARQ
 2387 381461.362 4631944.592 608.217 ARQ
 2388 381462.395 4631943.048 607.640 0
 2389 381460.978 4631946.437 607.674 0
 2390 381459.099 4631945.366 607.820 0
 2391 381459.861 4631943.718 607.744 0
 2392 381461.351 4631942.722 607.688 0
 2393 381231.819 4631806.669 601.774 0
 2394 381236.585 4631803.186 601.771 0
 2395 381239.987 4631800.017 601.783 0
 2396 381244.605 4631792.802 600.550 CT
 2397 381241.097 4631794.191 600.602 CT
 2398 381235.870 4631800.370 601.007 CT
 2399 381226.247 4631807.425 600.383 MUR
 2400 381226.675 4631805.773 600.234 MUR
 2401 381228.582 4631801.540 599.696 MUR
 2402 381229.547 4631799.873 599.642 MUR
 2403 381230.471 4631802.367 600.301 ARQ
 2404 381229.179 4631801.151 600.300 ARQ
 2405 381230.337 4631799.789 600.287 ARQ
 2406 381231.315 4631798.719 600.319 ARQ
 2407 381232.671 4631799.960 600.288 ARQ
 2408 381231.684 4631801.005 600.272 ARQ
 2409 381229.229 4631801.470 599.647 PT
 2410 381230.476 4631802.455 599.688 PT
 2411 381232.783 4631799.953 599.329 PT
 2412 381236.618 4631794.580 598.890 PT
 2413 381242.421 4631788.468 598.113 PT
 2414 381243.927 4631787.209 598.137 CAMI
 2415 381249.336 4631782.510 598.259 CAMI
 2416 381244.654 4631782.139 597.973 CAMI
 2417 381241.486 4631777.939 597.975 CAMI
 2418 381242.480 4631770.987 598.556 CAMI
 2419 381237.966 4631770.783 598.578 CAMI
 2420 381236.931 4631778.444 598.028 CAMI
 2421 381239.729 4631783.472 597.988 CAMI
 2422 381242.975 4631779.319 597.393 TORRENT
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 2423 381238.277 4631783.944 597.448 TORRENT
 2424 381239.066 4631785.713 598.178 CT
 2425 381235.214 4631790.710 598.753 CT
 2426 381232.765 4631791.036 598.132 TORRENT
 2427 381230.454 4631797.006 599.190 CT
 2428 381228.238 4631797.668 598.690 TORRENT
 2429 381226.799 4631800.286 598.656 TORRENT
 2430 381307.101 4631851.975 620.106 CT
 2431 381312.383 4631855.197 620.367 CT
 2432 381321.812 4631861.207 619.208 CT
 2433 381314.542 4631870.246 616.589 CT
 2434 381306.991 4631879.147 615.855 CT
 2435 381302.396 4631885.235 615.865 CT
 2436 381309.137 4631890.136 615.144 0
 2437 381317.024 4631880.098 615.373 0
 2438 381321.504 4631874.509 616.182 0
 2439 381314.749 4631867.833 616.687 PT
 2440 381317.122 4631864.280 616.917 PT
 2441 381316.896 4631864.342 617.581 ARQ
 2442 381313.089 4631861.612 617.567 ARQ
 2443 381313.051 4631861.401 617.219 PT
 2444 381311.055 4631864.403 617.073 PT
 2445 381311.149 4631864.343 617.558 ARQ
 2446 381314.938 4631867.050 617.555 ARQ
 2447 381307.570 4631876.395 615.840 ARQ
 2448 381306.764 4631877.498 615.819 ARQ
 2449 381306.339 4631877.520 615.813 ARQ
 2450 381305.141 4631876.599 615.772 ARQ
 2451 381305.031 4631876.262 615.768 ARQ
 2452 381305.741 4631875.335 615.791 ARQ
 2453 381306.017 4631875.249 615.787 ARQ
 2454 381307.413 4631876.282 615.838 ARQ
 2455 381300.336 4631878.631 615.736 0
 2456 381297.633 4631866.234 615.741 PT
 2457 381294.956 4631862.958 615.633 PT
 2458 381297.218 4631855.495 615.365 PT
 2459 381291.481 4631849.129 614.483 PT
 2460 381285.699 4631842.216 613.413 PT
 2461 381278.346 4631845.295 613.515 CT
 2462 381279.737 4631856.703 614.821 CT
 2463 381277.615 4631862.495 615.174 CT
 2464 381286.058 4631866.536 615.540 0
 2465 381294.078 4631870.520 615.668 0
 2466 381296.483 4631872.057 615.803 LLOSA
 2467 381298.246 4631870.153 615.943 LLOSA
 2468 381300.599 4631872.208 615.972 LLOSA
 2469 381299.903 4631873.057 616.059 LLOSA
 2470 380875.103 4632245.472 642.738 CAMI
 2471 380876.594 4632248.799 642.559 CAMI
 2472 380876.847 4632250.134 642.802 CT
 2473 380875.505 4632251.216 642.593 PT
 2474 380872.835 4632252.784 642.444 PT
 2475 380871.793 4632253.780 642.620 FITA
 2476 380869.977 4632255.055 642.456 PT
 2477 380864.195 4632262.768 643.413 PT
 2478 380859.586 4632259.751 643.832 CT
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 2479 380859.982 4632254.771 642.442 CT
 2480 380866.088 4632252.105 642.090 rasa
 2481 380865.872 4632252.531 641.827 rasa
 2482 380865.835 4632253.145 642.235 rasa
 2483 380862.007 4632253.603 642.235 rasa
 2484 380861.901 4632252.755 641.540 rasa
 2485 380861.684 4632252.425 641.982 rasa
 2486 380858.902 4632252.466 641.925 rasa
 2487 380858.899 4632252.428 641.946 rasa
 2488 380859.155 4632253.136 641.196 rasa
 2489 380858.958 4632254.127 642.063 rasa
 2490 380873.041 4632246.813 642.631 CT
 2491 380866.788 4632249.259 642.316 CT
 2492 380861.149 4632251.290 642.101 CT
 2493 380858.293 4632251.817 641.915 CT
 2494 380862.367 4632245.904 640.916 CAMI
 2495 380859.262 4632242.145 639.677 CAMI
 2496 380856.169 4632239.667 638.447 CAMI
 2497 380854.222 4632241.665 638.379 CAMI
 2498 380858.542 4632246.252 640.202 CAMI
 2499 380860.445 4632242.422 639.909 0
 2500 380869.963 4632236.471 640.689 0
 2501 380876.175 4632242.074 641.571 CT
 2502 380871.107 4632244.935 641.194 CT
 2503 380865.746 4632245.648 640.873 CT
 2505 380856.601 4632254.040 640.621 TUB
 2506 380870.914 4632252.210 642.228 TAPA
 2507 380869.844 4632252.599 642.246 ARQ
 2508 380869.883 4632252.342 642.201 ARQ
 2509 380870.851 4632251.588 642.236 ARQ
 2510 380871.124 4632251.603 642.278 ARQ
 2511 381306.032 4631875.866 615.781 TAPA
 2512 381313.546 4631865.024 617.630 TAPA
 2513 382184.802 4632551.961 586.195 ARQ
 2514 382185.142 4632551.977 586.115 ARQ
 2515 382185.955 4632552.870 586.161 ARQ
 2516 382185.936 4632553.167 586.138 ARQ
 2517 382185.061 4632554.000 586.122 ARQ
 2518 382184.735 4632553.983 586.138 ARQ
 2519 382183.938 4632553.108 586.118 ARQ
 2520 382183.965 4632552.811 586.155 ARQ
 2521 382185.005 4632551.546 585.494 0
 2522 382186.247 4632553.086 585.432 0
 2523 382184.943 4632554.365 585.527 0
 2524 382183.463 4632552.915 585.595 0
 2525 382182.565 4632554.451 585.520 0
 2526 382183.392 4632555.293 585.565 0
 2527 382177.723 4632558.596 585.874 0
 2528 382172.555 4632551.367 585.858 0
 2529 382171.662 4632548.460 585.500 TORRENT
 2530 382169.980 4632544.984 585.941 0
 2531 382185.135 4632546.901 585.223 TORRENT
 2532 382182.216 4632545.170 585.472 0
 2533 382186.413 4632549.317 585.695 0
 2534 382184.380 4632552.998 586.124 TAPA
 2535 382183.660 4632554.293 585.778 TAPA
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 2536 382190.375 4632552.511 585.525 0
 2537 382194.794 4632554.127 585.605 PT
 2538 382189.986 4632557.877 585.822 PT
 2539 382190.368 4632559.397 586.598 PT
 2540 382187.328 4632562.489 586.934 PT
 2541 382185.636 4632560.880 585.741 PT
 2542 382178.680 4632549.419 585.660 CT
 2543 382187.181 4632549.436 585.769 CT
 2544 382193.034 4632549.775 585.463 CT
 2545 382197.262 4632547.632 584.307 TORRENT
 2546 382198.735 4632548.889 585.245 CT
 2547 382583.619 4633203.944 632.172 0
 2548 382583.623 4633203.951 632.180 ARQ
 2549 382588.846 4633200.847 632.204 ARQ
 2550 382591.187 4633204.832 632.175 ARQ
 2551 382586.069 4633207.863 632.156 ARQ
 2552 382586.033 4633208.153 631.986 0
 2553 382583.456 4633203.901 631.847 0
 2554 382589.009 4633200.469 631.573 0
 2555 382591.186 4633204.791 632.184 0
 2556 382588.689 4633211.433 631.835 CT
 2557 382586.023 4633202.748 632.219 correccio
 2558 382588.465 4633211.204 631.941 CT
 2559 382592.435 4633207.709 631.844 CT
 2560 382592.284 4633207.642 631.862 CT
 2561 382592.930 4633200.746 631.312 CAMI
 2562 382592.296 4633201.103 631.377 CAMI
 2563 382595.025 4633200.088 631.220 CAMI
 2564 382602.037 4633213.063 627.789 CAMI
 2565 382600.523 4633214.383 627.573 CAMI
 2566 382601.750 4633218.551 627.253 TORRENT
 2567 382597.769 4633222.130 627.246 TORRENT
 2568 382599.810 4633214.953 627.507 CAMI
 2569 382596.375 4633218.441 627.401 PT
 2573 383155.055 4633664.166 638.211 CAMI
 2574 383151.456 4633667.411 638.083 CAMI
 2575 383150.691 4633668.245 637.739 CUNETA
 2576 383148.195 4633655.633 637.391 CAMI
 2577 383143.336 4633657.854 637.254 CAMI
 2578 383142.511 4633658.121 637.008 CUNETA
 2579 383139.478 4633647.033 636.600 CAMI
 2580 383136.727 4633649.717 636.610 CAMI
 2581 383136.053 4633650.344 636.320 CUNETA
 2582 383130.741 4633636.799 635.963 CUNETA
 2583 383126.807 4633639.524 635.912 CUNETA
 2584 383126.067 4633640.101 635.635 CUNETA
 2585 383126.262 4633642.845 636.608 CT
 2586 383129.762 4633647.646 637.150 CT
 2587 383130.092 4633652.766 637.357 PT
 2588 383135.986 4633653.271 636.803 PT
 2589 383138.289 4633653.976 636.854 PT
 2590 383139.152 4633655.150 637.357 CT
 2591 383132.436 4633655.485 637.504 CT
 2592 383131.774 4633656.401 637.510 PT
 2593 383136.577 4633659.267 637.592 PT
 2594 383139.808 4633660.850 637.619 PT
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 2595 383143.934 4633661.849 637.494 PT
 2596 383138.783 4633659.856 637.874 ARQ
 2597 383138.448 4633659.941 637.879 ARQ
 2598 383136.927 4633659.147 637.872 ARQ
 2599 383136.838 4633658.851 637.864 ARQ
 2600 383137.569 4633657.313 637.858 ARQ
 2601 383137.917 4633657.199 637.845 ARQ
 2602 383139.459 4633658.008 637.865 ARQ
 2603 383139.554 4633658.276 637.871 ARQ
 2604 383138.653 4633657.120 638.395 hid
 2605 383139.627 4633656.838 637.571 TAPA
 2606 383155.027 4633662.244 638.042 CT
 2607 383145.056 4633649.161 636.826 CT
 2608 383139.040 4633642.711 636.223 CT
 2609 383144.052 4633643.411 634.701 CUNETA
 2610 383149.712 4633649.478 635.149 CUNETA
 2611 383157.404 4633657.805 635.637 CUNETA
 2612 383157.775 4633654.936 636.127 CT
 2613 383153.343 4633650.460 635.642 CT
 2614 383146.138 4633643.295 634.837 CT
 2615 384063.816 4635667.372 564.116 CAMI
 2616 384064.680 4635671.596 563.976 CAMI
 2617 384073.553 4635664.547 562.281 CAMI
 2618 384075.265 4635667.723 562.036 CAMI
 2619 384082.440 4635662.296 561.823 0
 2620 384084.848 4635670.646 561.502 0
 2621 384084.885 4635673.234 561.447 CT
 2622 384078.898 4635674.390 561.366 CT
 2623 384076.493 4635668.811 561.651 PT
 2624 384069.760 4635674.389 562.107 PT
 2625 384074.249 4635681.555 561.363 CT
 2626 384075.403 4635681.647 561.365 MUR
 2627 384071.214 4635681.996 561.698 0
 2628 384066.137 4635683.412 561.781 0
 2629 384069.837 4635686.415 561.278 MUR
 2630 384070.641 4635687.265 560.042 TAPA
 2631 384070.898 4635686.833 560.044 ARQ
 2632 384070.529 4635686.814 560.041 ARQ
 2633 384069.535 4635687.445 560.039 ARQ
 2634 384069.442 4635687.749 560.044 ARQ
 2635 384070.060 4635688.749 560.084 ARQ
 2636 384070.466 4635688.825 560.034 ARQ
 2637 384071.330 4635688.271 560.033 ARQ
 2638 384071.557 4635687.863 560.036 ARQ
 2639 384069.079 4635688.451 559.772 0
 2640 384069.529 4635689.027 559.538 0
 2641 384071.803 4635688.349 559.579 0
 2642 384071.680 4635689.774 556.984 TORRENT
 2643 384065.523 4635686.043 561.572 MUR
 2644 384066.046 4635687.039 561.604 0
 2645 384066.586 4635677.132 562.240 0
 2646 384008.304 4636355.994 620.050 PT
 2647 384009.589 4636356.196 620.094 CAMI
 2648 384012.869 4636358.517 619.965 CAMI
 2649 384014.283 4636359.930 619.766 CT
 2650 384018.533 4636350.941 619.522 CT
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 2651 384016.456 4636349.492 619.752 CAMI
 2652 384012.852 4636348.182 619.919 CAMI
 2653 384010.381 4636350.929 619.812 CUNETA
 2654 384013.880 4636342.780 619.675 CUNETA
 2655 384024.111 4636334.461 619.264 CT
 2656 384023.143 4636334.409 619.327 CAMI
 2657 384020.073 4636332.605 619.485 CAMI
 2658 384018.828 4636330.460 619.417 PT
 2659 384017.115 4636336.482 619.545 PT
 2660 384016.460 4636336.669 619.637 CT
 2661 384015.756 4636326.087 622.294 CT
 2662 384011.300 4636326.809 622.421 PT
 2663 384012.347 4636336.126 620.251 PT
 2664 384012.058 4636341.949 619.950 PT
 2665 384013.606 4636342.986 619.775 LLOSA
 2666 384012.617 4636345.350 619.944 LLOSA
 2667 384010.233 4636350.866 619.951 LLOSA
 2668 384010.432 4636347.216 620.026 PT
 2669 384012.221 4636343.342 619.863 PT
 2670 384011.218 4636345.034 620.002 ARQ
 2671 384012.090 4636345.175 620.025 ARQ
 2672 384012.247 4636345.419 620.021 ARQ
 2673 384012.117 4636346.557 620.025 ARQ
 2674 384011.891 4636346.812 620.014 ARQ
 2675 384011.261 4636346.759 620.010 ARQ
 2676 384008.837 4636333.532 622.205 0
 2677 384006.079 4636343.561 622.678 0
 2678 384003.438 4636351.937 623.319 0
 2679 384024.070 4636349.762 617.097 TUB
 2680 384024.164 4636349.427 617.723 CT
 2681 384023.046 4636349.144 618.035 CT
 2682 384023.056 4636350.211 617.854 CT
 2683 384024.228 4636350.608 617.563 CT
 2684 384022.860 4636353.096 617.592 0
 2685 384172.810 4637932.690 639.630 CAMI
 2686 384171.205 4637929.331 639.554 CAMI
 2687 384182.180 4637926.665 639.278 CAMI
 2688 384181.453 4637923.065 639.275 CAMI
 2689 384194.572 4637919.479 639.091 CAMI
 2690 384194.320 4637915.950 639.058 CAMI
 2691 384197.431 4637919.722 638.826 0
 2692 384203.674 4637928.684 638.552 0
 2693 384194.336 4637938.541 638.833 0
 2694 384184.288 4637946.841 638.967 0
 2695 384173.916 4637940.769 639.277 0
 2696 384169.948 4637936.166 639.515 0
 2697 384181.304 4637929.374 639.182 0
 2698 384182.493 4637928.267 639.648 ARQ
 2699 384182.464 4637928.591 639.635 ARQ
 2700 384183.260 4637929.501 639.628 ARQ
 2701 384183.568 4637929.531 639.633 ARQ
 2702 384184.485 4637928.767 639.628 ARQ
 2703 384184.537 4637928.455 639.642 ARQ
 2704 384183.694 4637927.483 639.635 ARQ
 2705 384183.439 4637927.464 639.640 ARQ
 2706 384183.405 4637927.498 639.630 ARQ
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 2707 384182.681 4637927.752 640.187 hid
 2708 384182.699 4637930.354 639.667 ARQ
 2709 384185.724 4637933.891 639.628 ARQ
 2710 384190.338 4637929.939 639.639 ARQ
 2711 384187.315 4637926.407 639.610 ARQ
 2712 384185.555 4637927.911 639.612 ARQ
 2713 384183.517 4637927.112 639.213 0
 2714 384182.118 4637928.407 639.136 0
 2715 384183.180 4637929.738 639.106 0
 2716 384182.507 4637930.362 638.942 0
 2717 384185.745 4637934.111 639.119 0
 2718 384190.569 4637929.945 638.887 0
 2719 384187.284 4637926.197 639.022 0
 2720 384184.657 4637928.490 639.052 0
 2721 384411.711 4640610.645 616.315 0
 2722 384405.498 4640607.977 616.170 0
 2723 384399.597 4640607.531 616.796 0
 2724 384402.597 4640619.833 617.939 0
 2725 384409.707 4640622.165 617.638 0
 2726 384410.353 4640596.670 615.262 TORRENT
 2727 384406.090 4640595.932 615.298 TORRENT
 2728 384416.999 4640597.590 615.035 TORRENT
 2729 384403.242 4640613.859 618.047 TAPA
 2730 384402.925 4640613.521 618.036 0
 2731 384403.193 4640613.398 618.060 0
 2732 384404.369 4640613.687 618.064 0
 2733 384404.526 4640613.996 618.014 0
 2734 384404.190 4640615.178 618.026 0
 2735 384403.907 4640615.306 618.031 0
 2736 384402.748 4640615.023 618.003 0
 2737 384402.586 4640614.699 618.010 0
 2738 384654.161 4643624.513 476.386 CAMI
 2739 384658.044 4643625.094 476.256 CAMI
 2740 384659.576 4643628.593 476.151 tanca elect
 2741 384663.242 4643618.023 476.133 tanca elect
 2742 384657.424 4643617.664 476.335 tanca elect
 2743 384661.795 4643615.415 476.143 CAMI
 2744 384665.114 4643604.803 475.984 CAMI
 2745 384662.460 4643602.938 476.043 CAMI
 2746 384662.476 4643603.006 476.047 CAMI
 2747 384666.732 4643604.905 476.011 tanca elect
 2748 384665.946 4643611.052 476.003 tanca elect
 2749 384656.420 4643614.078 476.791 0
 2750 384654.789 4643613.024 477.033 0
 2751 384656.033 4643610.961 477.017 0
 2752 384657.954 4643611.642 476.652 0
 2753 384659.117 4643607.156 476.717 PT
 2754 384658.017 4643598.149 476.551 PT
 2755 384650.539 4643600.455 480.176 0
 2756 384645.859 4643609.216 480.125 0
 2757 384651.212 4643616.916 477.430 0
 2758 384667.863 4643625.692 476.054 0
 2759 384677.725 4643614.733 475.278 0
 2760 384685.698 4643615.488 474.906 0
 2761 384686.991 4643622.965 474.663 CT
 2762 384688.847 4643626.435 474.437 MUR
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 2763 384687.743 4643634.455 474.275 MUR
 2764 384687.002 4643637.900 474.442 MUR
 2765 384688.744 4643631.624 473.026 TORRENT
 2766 384688.151 4643634.816 473.122 TORRENT
 2767 384689.943 4643627.055 472.765 TORRENT
 2768 384691.221 4643634.396 472.244 TORRENT
 2769 384219.601 4645250.113 555.030 0
 2770 384225.925 4645256.773 556.033 0
 2771 384226.047 4645260.204 556.049 CT
 2772 384502.410 4644482.126 552.984 CAMI
 2773 384500.399 4644480.076 553.033 CAMI
 2774 384494.780 4644487.177 552.826 CAMI
 2775 384498.123 4644490.194 552.666 CAMI
 2776 384492.214 4644498.671 552.643 CAMI
 2777 384494.922 4644500.193 552.475 CAMI
 2778 384490.263 4644499.018 552.873 CT
 2779 384486.675 4644506.162 552.979 CT
 2780 384482.462 4644504.183 553.113 0
 2781 384476.346 4644498.713 553.727 0
 2782 384489.592 4644489.681 553.566 TAPA
 2783 384489.521 4644489.185 553.590 ARQ
 2784 384489.808 4644489.229 553.553 ARQ
 2785 384490.635 4644490.103 553.619 ARQ
 2786 384490.635 4644490.388 553.610 ARQ
 2787 384489.731 4644491.271 553.655 ARQ
 2788 384489.455 4644491.224 553.608 ARQ
 2789 384488.630 4644490.357 553.619 ARQ
 2790 384488.601 4644490.053 553.601 ARQ
 2791 384491.253 4644490.193 552.744 0
 2792 384489.645 4644488.728 552.896 0
 2793 384488.207 4644490.241 552.936 0
 2794 384489.537 4644491.564 552.809 0
 2795 384495.357 4644477.842 553.766 0
 2796 384498.222 4644480.317 553.068 0
 2797 384493.292 4644484.524 553.070 0
 2798 384487.767 4644483.350 553.929 0
 2799 384503.794 4644490.466 551.972 0
 2800 384500.318 4644496.991 551.611 TUB
 2801 380824.206 4650880.210 562.200 CT
 2802 380830.261 4650877.181 562.233 CT
 2803 380836.659 4650874.895 561.863 CT
 2804 380838.875 4650878.409 562.273 PT
 2805 380832.134 4650884.782 562.328 PT
 2806 380830.390 4650886.538 562.411 0
 2807 380829.822 4650886.627 563.006 ARQ
 2808 380829.915 4650886.924 563.018 ARQ
 2809 380829.192 4650887.990 563.023 ARQ
 2810 380828.900 4650888.009 563.028 ARQ
 2811 380827.482 4650887.031 562.995 ARQ
 2812 380827.410 4650886.749 563.012 ARQ
 2813 380828.102 4650885.668 563.036 ARQ
 2814 380828.478 4650885.680 562.986 ARQ
 2815 380829.070 4650888.193 562.707 0
 2816 380827.073 4650886.906 562.515 0
 2817 380828.060 4650885.230 562.455 0
 2818 380820.583 4650890.531 562.764 0
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 2819 380815.777 4650896.557 562.846 0
 2820 380819.824 4650899.377 562.955 PT
 2821 380824.745 4650901.168 564.870 0
 2822 380829.941 4650895.419 564.865 0
 2823 380838.945 4650889.141 565.444 0
 2824 380840.779 4650873.767 560.709 TUB
 2825 380843.000 4650870.006 559.642 TORRENT
 2826 380842.868 4650872.296 559.750 TORRENT
 2827 380836.183 4650869.907 560.079 TORRENT
 2828 380835.024 4650872.343 560.090 TORRENT
 2829 380826.142 4650874.330 560.565 TORRENT
 2830 380826.427 4650875.377 560.469 TORRENT
 2831 380828.294 4650889.831 562.814 PT
 2832 380828.326 4650886.173 563.000 TAPA
 2833 380143.676 4652770.570 609.758 CAMI
 2834 380146.780 4652777.638 610.084 CAMI
 2835 380140.149 4652781.100 609.127 CAMI
 2836 380136.859 4652779.649 608.599 CAMI
 2837 380133.137 4652790.255 606.545 CAMI
 2838 380129.653 4652787.459 606.263 CAMI
 2839 380129.000 4652797.249 606.068 CAMI
 2840 380123.732 4652794.666 605.630 CAMI
 2841 380122.568 4652794.073 605.504 CAMI
 2842 380119.018 4652791.029 605.271 CAMI
 2843 380125.645 4652786.257 604.865 CAMI
 2844 380123.244 4652784.844 604.738 CAMI
 2845 380122.945 4652783.731 604.469 CAMI
 2846 380120.982 4652780.932 604.326 CAMI
 2847 380111.423 4652787.709 602.708 CAMI
 2848 380113.569 4652791.122 602.784 CAMI
 2849 380103.019 4652796.181 601.388 CAMI
 2850 380104.405 4652798.898 601.695 CAMI
 2851 380096.954 4652794.861 599.972 CAMI
 2852 380092.569 4652791.634 599.800 CAMI
 2853 380114.241 4652767.246 597.044 TORRENT
 2854 380113.705 4652773.304 597.840 TORRENT
 2855 380111.476 4652770.438 597.843 TORRENT
 2856 380127.139 4652776.752 604.435 CAMI
 2857 380131.428 4652779.360 604.632 CAMI
 2858 380137.256 4652768.191 604.712 CAMI
 2859 380132.126 4652766.207 604.438 CAMI
 2860 380132.364 4652771.474 605.123 TAPA
 2861 380132.356 4652771.458 605.121 TAPA
 2862 380132.942 4652771.419 605.170 ARQ
 2863 380132.825 4652771.165 605.162 ARQ
 2864 380132.251 4652772.952 605.136 ARQ
 2865 380131.909 4652773.084 605.143 ARQ
 2866 380130.808 4652772.586 605.177 ARQ
 2867 380130.698 4652772.299 605.173 ARQ
 2868 380131.402 4652770.740 605.161 ARQ
 2869 380131.705 4652770.658 605.192 ARQ
 4001 382020.227 4660131.221 724.262 CAMI
 4002 382016.607 4660125.792 723.300 CAMI
 4003 382009.146 4660122.773 723.445 CAMI
 4004 381999.885 4660119.035 723.453 CAMI
 4005 382001.294 4660115.013 723.148 CAMI
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 4006 382008.230 4660117.373 723.308 CAMI
 4007 382015.976 4660118.800 722.987 CAMI
 4008 382026.634 4660117.706 721.794 CAMI
 4009 382027.563 4660122.333 721.992 CAMI
 4010 382021.465 4660122.706 722.900 CAMI
 4011 382023.869 4660124.846 723.485 CAMI
 4012 382028.386 4660127.174 724.355 CAMI
 4013 382009.881 4660121.037 723.413 ARQ
 4014 382008.700 4660120.590 723.423 ARQ
 4015 382008.633 4660120.284 723.414 ARQ
 4016 382009.034 4660119.161 723.389 ARQ
 4017 382009.302 4660119.050 723.387 ARQ
 4018 382010.424 4660119.468 723.378 ARQ
 4019 382010.588 4660119.791 723.398 ARQ
 4020 382010.104 4660120.977 723.418 ARQ
 4021 382009.859 4660121.015 723.425 ARQ
 4022 382023.133 4660114.380 719.908 0
 4023 382016.792 4660112.058 718.851 0
 4024 382005.199 4660108.534 718.532 0
 4025 382009.129 4660120.232 723.436 TAPA
 4027 384642.915 4606145.493 369.069 ARQ
 4028 384643.774 4606143.028 369.113 ARQ
 4029 384646.212 4606143.891 369.096 ARQ
 4030 384645.858 4606144.847 369.097 ARQ
 4031 384647.184 4606145.279 369.069 ARQ
 4032 384646.643 4606146.794 369.066 ARQ
 4033 384646.717 4606146.913 368.698 PT
 4034 384642.637 4606145.573 368.785 PT
 4035 384643.583 4606142.781 368.694 PT
 4036 384646.421 4606143.743 368.734 PT
 4037 384646.255 4606144.579 368.750 PT
 4038 384647.494 4606145.003 368.847 PT
 4039 384646.739 4606146.914 368.697 PT
 4040 384663.068 4606147.167 369.726 TUB
 4041 384657.963 4606151.489 369.374 TUB
 4042 384653.803 4606150.278 369.205 TUB
 4043 384647.608 4606147.384 368.788 TUB
 4044 384641.432 4606141.416 368.581 TUB
 4045 384632.892 4606138.164 368.034 TUB
 4046 384639.904 4606128.996 368.485 0
 4047 384652.051 4606134.723 369.204 0
 4048 384648.057 4606150.508 368.128 MUR
 4049 384641.463 4606146.980 368.019 MUR
 4050 384638.504 4606144.893 368.040 MUR
 4051 384648.034 4606151.174 366.414 TORRENT
 4052 384647.458 4606152.364 366.609 TORRENT
 4053 384642.353 4606148.260 366.367 TORRENT
 4054 384641.826 4606149.745 366.378 TORRENT
 4055 384641.260 4606150.135 367.943 MUR
 4056 384647.108 4606153.087 368.103 MUR
 4057 384644.567 4606144.041 369.066 TAPA
 4058 384646.274 4606145.586 369.058 TAPA
 4059 384560.471 4606269.250 373.506 ARQ
 4060 384562.137 4606267.322 373.552 ARQ
 4061 384564.086 4606268.959 373.495 ARQ
 4062 384563.483 4606269.735 373.490 ARQ
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 4063 384564.540 4606270.606 373.480 ARQ
 4064 384563.521 4606271.829 373.469 ARQ
 4065 384563.601 4606272.073 373.046 PT
 4066 384564.737 4606270.564 373.176 PT
 4067 384563.656 4606269.681 373.356 PT
 4068 384564.250 4606268.955 373.433 PT
 4069 384562.149 4606267.123 373.504 PT
 4070 384560.314 4606269.279 373.296 PT
 4071 384566.331 4606269.512 373.937 PT
 4072 384568.017 4606271.603 373.968 PT
 4073 384564.741 4606274.275 373.075 PT
 4074 384563.558 4606277.928 373.099 MUR
 4075 384558.393 4606271.906 373.077 MUR
 4076 384555.882 4606269.429 372.886 MUR
 4077 384563.421 4606266.533 373.837 PT
 4078 384562.189 4606265.523 374.025 PT
 4079 384559.274 4606266.889 373.646 PT
 4080 384562.084 4606263.897 375.610 MUR
 4081 384566.445 4606268.565 375.641 MUR
 4082 384569.826 4606271.688 375.817 MUR
 4083 384574.363 4606264.496 377.518 CAMI
 4084 384578.096 4606266.524 377.363 CAMI
 4085 384571.256 4606272.764 376.387 CAMI
 4086 384574.252 4606273.212 376.440 CAMI
 4087 384573.213 4606280.765 375.913 CAMI
 4088 384569.945 4606281.765 375.601 CAMI
 4089 384567.484 4606284.165 374.901 CAMI
 4090 384569.095 4606276.601 375.761 CAMI
 4091 384570.983 4606272.447 376.406 CAMI
 4092 384571.422 4606266.703 377.083 CAMI
 4093 384565.619 4606261.236 377.412 CAMI
 4094 384561.627 4606257.993 377.206 CAMI
 4095 384563.072 4606278.829 372.063 TORRENT
 4096 384561.835 4606278.860 372.117 TORRENT
 4097 384558.917 4606273.033 371.609 TORRENT
 4098 384557.783 4606274.010 371.603 TORRENT
 4099 384556.121 4606270.368 371.436 TORRENT
 4100 384555.152 4606271.839 371.319 TORRENT
 4101 384554.518 4606273.527 372.563 CT
 4102 384558.455 4606276.787 372.863 CT
 4103 384562.088 4606281.138 372.950 CT
 4104 384563.462 4606270.528 373.475 TAPA
 4105 384561.983 4606269.679 373.494 TAPA
 4106 384374.857 4606326.998 368.521 0
 4107 384379.735 4606341.454 368.872 0
 4108 384386.811 4606353.262 369.786 0
 4109 384399.295 4606347.172 370.564 0
 4110 384393.242 4606335.290 369.905 0
 4111 384389.614 4606324.436 369.602 0
 4112 384373.011 4606324.748 368.422 CT
 4113 384371.324 4606332.785 368.339 CT
 4114 384373.832 4606343.139 368.137 CT
 4115 384374.888 4606346.079 368.075 CT
 4116 384374.698 4606345.776 368.102 CT
 4117 384379.147 4606346.498 368.641 CT
 4118 384385.011 4606351.694 369.571 CT
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 4119 384377.447 4606348.860 367.465 MUR
 4120 384372.385 4606346.405 367.008 MUR
 4121 384369.004 4606339.854 366.633 MUR
 4122 384365.816 4606334.999 365.093 TORRENT
 4123 384363.571 4606335.691 364.880 TORRENT
 4124 384367.354 4606345.997 365.356 TORRENT
 4125 384369.384 4606345.080 365.430 TORRENT
 4126 384371.654 4606350.365 365.563 TORRENT
 4127 384372.368 4606347.390 365.442 TORRENT
 4128 384378.797 4606352.007 365.927 TORRENT
 4129 384379.042 4606350.463 366.064 TORRENT
 4130 384374.915 4606345.747 368.662 ARQ
 4131 384377.518 4606345.644 368.668 ARQ
 4132 384377.414 4606343.064 368.666 ARQ
 4133 384376.488 4606343.078 368.684 ARQ
 4134 384376.417 4606341.809 368.675 ARQ
 4135 384374.796 4606341.743 368.681 ARQ
 4136 384374.904 4606345.773 368.651 ARQ
 4137 384376.816 4606344.264 368.673 TAPA
 4138 384375.860 4606342.459 368.691 TAPA
 4139 382077.777 4606512.853 381.275 CAMI
 4140 382075.220 4606510.254 381.216 CAMI
 4141 382066.627 4606520.530 380.662 CAMI
 4142 382070.080 4606513.525 380.957 ARQ
 4143 382071.103 4606512.381 380.942 ARQ
 4144 382070.088 4606511.423 380.994 ARQ
 4145 382070.563 4606510.834 380.987 ARQ
 4146 382069.040 4606509.411 381.018 ARQ
 4147 382067.172 4606510.940 380.972 ARQ
 4148 382066.133 4606513.460 380.940 MUR
 4149 382066.798 4606519.544 380.812 MUR
 4150 382065.960 4606518.446 380.794 MUR
 4151 382065.328 4606518.388 380.311 TORRENT
 4152 382061.315 4606514.934 379.915 TORRENT
 4153 382065.259 4606511.443 380.021 TORRENT
 4154 382062.529 4606509.772 379.873 TORRENT
 4155 382069.767 4606506.649 379.957 TORRENT
 4156 382067.333 4606509.424 380.446 TUB
 4157 382070.165 4606512.299 380.948 TAPA
 4158 382068.626 4606511.379 380.932 TAPA
 4159 380460.487 4624526.974 674.089 0
 4160 380466.811 4624530.601 673.940 0
 4161 380472.069 4624518.467 673.535 0
 4162 380460.742 4624511.558 673.517 0
 4163 380449.191 4624507.259 673.465 0
 4164 380442.471 4624518.028 674.032 0
 4165 380450.402 4624520.631 674.166 0
 4166 380444.636 4624520.109 674.090 PT
 4167 380451.605 4624525.208 674.344 PT
 4168 380455.536 4624527.318 674.552 PT
 4169 380454.011 4624522.687 674.451 ARQ
 4170 380453.949 4624523.042 674.452 ARQ
 4171 380455.301 4624524.800 674.454 ARQ
 4172 380455.535 4624524.859 674.441 ARQ
 4173 380456.095 4624523.034 674.455 TAPA
 4174 380456.991 4624523.742 674.479 ARQ
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 4175 380456.993 4624523.431 674.478 ARQ
 4176 380455.645 4624521.649 674.466 ARQ
 4177 380455.332 4624521.642 674.471 ARQ
 4178 380443.030 4624524.100 676.137 CT
 4179 380451.410 4624529.698 676.648 CT
 4180 380457.129 4624522.532 674.197 TAPA
 4181 380540.704 4624355.869 670.126 TAPA
 4182 380539.716 4624355.416 670.365 TAPA
 4183 380545.834 4624351.763 670.032 0
 4184 380547.850 4624363.206 669.699 0
 4185 379389.244 4608976.426 430.460 ARQ
 6100 377764.641 4624630.985 594.689 0
 6101 377754.613 4624631.862 594.526 0
 6102 377750.937 4624621.343 590.984 0
 6103 377760.583 4624620.043 591.345 0
 6104 377759.088 4624612.625 590.586 0
 6105 377757.546 4624607.635 589.272 TORRENT
 6106 377751.750 4624606.955 589.396 TORRENT
 6107 377745.370 4624606.685 589.097 TORRENT
 6108 377753.060 4624615.485 590.463 PT
 6109 377752.929 4624616.413 591.118 ARQ
 6110 377749.648 4624614.011 590.397 0
 6111 377746.659 4624602.880 590.533 0
 6112 377755.245 4624603.426 590.466 0
 6113 377753.184 4624594.796 591.093 0
 6114 377742.646 4624597.536 591.876 0
 6115 377740.880 4624591.716 594.065 0
 6116 377741.402 4624591.398 594.058 0
 6117 377749.014 4624586.415 593.840 0
 6118 377746.206 4624578.821 597.170 CT
 6119 377740.949 4624579.726 597.266 CT
 6201 382064.476 4624446.919 641.525 CT
 6202 382070.604 4624440.300 641.817 0
 6203 382057.134 4624440.287 638.402 CT
 6204 382061.610 4624434.696 639.006 0
 6205 382046.353 4624434.656 634.874 PT
 6206 382045.885 4624430.580 634.313 PT
 6207 382047.158 4624430.738 635.392 ARQ
 6208 382045.124 4624427.206 634.293 PT
 6209 382045.035 4624414.756 633.689 CAMI
 6210 382042.407 4624413.128 633.524 CAMI
 6211 382041.623 4624420.388 633.562 CAMI
 6212 382038.157 4624417.246 633.353 CAMI
 6213 382035.718 4624417.619 633.171 CT
 6214 382030.089 4624422.053 633.431 CAMI
 6215 382030.591 4624418.239 633.177 CAMI
 6216 382028.103 4624427.784 634.195 PT
 6217 382034.528 4624430.853 634.275 PT
 6218 382037.560 4624437.454 634.729 PT
 6219 382034.833 4624415.439 631.572 TORRENT
 6700 377211.090 4627426.500 621.059 0
 6701 386636.012 4624787.965 603.843 TAPA
 6702 386639.038 4624787.766 603.868 CAMI
 6703 386639.147 4624795.291 603.512 CAMI
 6704 386635.029 4624795.391 603.436 CAMI
 6705 386632.344 4624795.204 603.482 CT
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 6706 386632.426 4624789.207 603.663 CT
 6707 386632.993 4624779.298 603.835 CT
 6708 386630.047 4624782.415 602.331 PT
 6709 386629.576 4624787.601 602.414 TUB
 6710 386630.966 4624773.994 602.375 PT
 6711 386629.377 4624789.670 602.210 PT
 6712 386623.696 4624782.552 601.903 CT
 6713 386624.962 4624789.097 602.072 CT
 6714 386622.393 4624789.071 600.188 TORRENT
 6715 386214.040 4624776.837 615.300 Insertado
 6716 386213.297 4624772.967 615.250 Insertado
 6801 377206.217 4627415.998 617.234 CT
 6802 377217.943 4627419.896 616.849 CT
 6803 377222.658 4627419.523 614.571 CT
 6804 377226.965 4627418.290 612.675 TORRENT
 6805 377221.265 4627414.645 612.528 TORRENT
 6806 377218.838 4627414.521 612.618 PT
 6807 377212.731 4627410.378 612.113 TORRENT
 6808 377213.283 4627409.788 612.277 PT
 6809 377223.363 4627414.705 613.138 MUR
 6810 377221.557 4627412.921 613.112 MUR
 6811 377227.766 4627417.756 613.544 MUR
 6812 377224.017 4627414.134 613.424 TAPA
 6813 377223.521 4627414.139 613.425 ARQ
 6814 377223.589 4627414.403 613.427 ARQ
 6815 377224.714 4627414.962 613.434 ARQ
 6816 377224.989 4627414.875 613.424 ARQ
 6817 377225.536 4627413.771 613.416 ARQ
 6818 377225.431 4627413.489 613.414 ARQ
 6819 377224.318 4627412.951 613.413 ARQ
 6820 377224.078 4627413.033 613.415 ARQ
 6821 377223.311 4627413.143 613.376 TAPA
 6822 377222.776 4627413.053 613.354 ARQ
 6823 377223.586 4627413.668 613.360 ARQ
 6824 377223.607 4627412.639 613.366 ARQ
 6825 377226.694 4627413.218 614.191 MUR
 6826 377225.096 4627412.151 614.237 MUR
 6827 377223.701 4627411.527 614.003 MUR
 6828 377223.278 4627410.435 614.312 CT
 6829 377216.657 4627407.748 614.624 CT
 6830 377220.014 4627407.095 614.748 PT
 6831 377231.681 4627411.386 615.403 PT
 6832 377215.880 4627406.236 615.152 PT
 6833 377218.846 4627402.137 615.303 PT
 6834 377225.355 4627400.484 617.499 PT
 6835 377226.446 4627403.271 617.390 CT
 8001 377520.917 4624375.264 598.595 ARQ
 8002 377518.695 4624371.743 598.049 CT
 8003 377517.720 4624378.224 597.865 CT
 8004 377518.351 4624383.519 597.414 CT
 8005 377516.960 4624388.840 596.238 CT
 8006 377523.545 4624392.380 596.461 PT
 8007 377521.133 4624384.586 597.458 PT
 8008 377522.409 4624383.261 597.977 CT
 8009 377526.011 4624389.201 598.460 CT
 8010 377531.023 4624381.699 600.564 PT
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 8011 377525.813 4624376.236 598.759 PT
 8012 377525.126 4624369.397 599.574 PT
 8013 377527.140 4624361.815 600.514 PT
 8014 377524.658 4624360.917 600.352 CT
 8015 377521.814 4624370.293 599.431 CT
 8016 377523.326 4624374.596 598.743 CT
 8017 377519.778 4624375.369 597.948 0
 8018 377520.693 4624373.480 598.138 PT
 8019 377517.836 4624369.823 598.035 PT
 8020 377510.854 4624369.571 596.425 TORRENT
 8021 377509.630 4624376.065 595.512 TORRENT
 8022 377505.673 4624352.081 602.886 CT
 8023 377501.539 4624347.562 602.770 PT
 8024 377497.228 4624355.278 603.175 PT
 8025 377501.310 4624360.192 603.312 CT
 8026 377420.679 4625666.944 570.550 PT
 8305 384203.767 4645262.767 553.751 0
 8306 384204.027 4645262.774 553.751 0
 8307 384204.886 4645263.683 553.735 0
 8308 384204.903 4645263.972 553.730 0
 8309 384203.994 4645264.838 553.728 0
 8310 384203.720 4645264.839 553.729 0
 8311 384202.849 4645263.929 553.746 0
 8312 384202.844 4645263.647 553.747 0
 8313 384205.281 4645263.841 552.653 0
 8314 384203.900 4645262.333 552.779 PT
 8315 384203.882 4645263.264 553.745 0
 8316 384202.457 4645263.743 552.643 PT
 8317 384203.998 4645265.392 552.479 PT
 8318 384213.745 4645266.597 553.046 CT
 8319 384208.614 4645260.817 553.332 CT
 8320 384202.046 4645257.012 552.958 0
 8321 384198.373 4645264.420 552.367 0
 8322 384201.612 4645267.566 552.050 0
 8323 384206.776 4645272.356 551.551 CT
 8324 384203.168 4645278.491 551.633 CT
 8325 384199.512 4645277.201 551.792 CAMI
 8326 384195.788 4645277.689 552.656 CT
 8327 384193.778 4645274.699 552.870 0
 8328 384209.013 4645273.823 550.592 TUB
 8329 384209.947 4645275.125 550.184 TUB
 8330 384210.080 4645275.590 549.226 TORRENT
 8331 380020.542 4654099.785 621.062 0
 8332 380025.137 4654098.183 620.720 0
 8333 380022.826 4654087.044 619.133 0
 8334 380017.164 4654088.581 619.468 0
 8335 380010.771 4654090.270 619.709 0
 8336 380013.652 4654081.385 618.790 0
 8337 380013.311 4654081.153 619.075 ARQ
 8338 380007.623 4654083.946 618.685 0
 8339 380007.712 4654083.515 619.042 ARQ
 8340 380005.486 4654079.055 618.571 0
 8341 380005.889 4654079.216 619.054 ARQ
 8342 380011.465 4654076.840 619.075 ARQ
 8343 380011.705 4654076.528 618.367 0
 8344 380017.487 4654072.851 617.976 0
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 8345 380019.287 4654059.965 617.148 CAMI
 8346 380017.713 4654056.490 617.050 CAMI
 8347 380010.302 4654063.102 617.474 CAMI
 8348 380008.116 4654059.581 617.487 CAMI
 8349 380000.081 4654065.666 617.703 CAMI
 8350 379998.764 4654062.281 617.644 CAMI
 8351 379999.513 4654057.137 617.192 TORRENT
 8352 379999.855 4654058.981 617.503 TORRENT
 8353 380003.133 4654056.435 616.791 TORRENT
 8354 380004.627 4654058.701 616.669 TORRENT
 8355 380004.367 4654057.198 616.652 TUB
 8356 380019.831 4654054.139 616.777 TORRENT
 8357 380017.723 4654051.002 616.469 TORRENT
 8358 380013.618 4654053.235 616.418 TUB
 8359 381162.368 4655790.235 614.990 ARQ
 8360 381162.563 4655790.428 614.995 ARQ
 8361 381162.506 4655791.679 615.018 ARQ
 8362 381162.326 4655791.876 615.019 ARQ
 8363 381160.562 4655791.793 614.996 ARQ
 8364 381160.358 4655791.579 615.001 ARQ
 8365 381160.416 4655790.349 614.993 ARQ
 8366 381160.624 4655790.149 614.992 ARQ
 8367 381160.905 4655790.727 614.999 TAPA
 8368 381160.212 4655789.900 614.685 PT
 8369 381160.035 4655792.021 614.773 PT
 8370 381162.688 4655792.157 614.762 PT
 8371 381162.860 4655789.919 614.793 PT
 8372 381170.373 4655786.028 614.567 CT
 8373 381163.704 4655787.626 614.700 CT
 8374 381156.141 4655787.949 614.721 CT
 8375 381168.944 4655779.336 611.800 PT
 8376 381164.009 4655779.899 612.113 PT
 8377 381159.240 4655779.932 612.208 PT
 8378 381168.589 4655773.218 611.660 TORRENT
 8379 381169.896 4655796.656 615.431 0
 8380 381162.025 4655797.600 615.309 0
 8381 381151.533 4655797.801 615.183 0
 8382 381158.514 4655814.715 616.360 0
 8383 381168.076 4655815.703 615.951 0
 8384 381167.940 4655805.997 615.654 0
 8385 381187.330 4655794.892 616.450 0
 8386 381068.667 4656446.874 656.891 CT
 8387 381065.994 4656451.955 657.327 CT
 8388 381066.031 4656455.686 657.800 CT
 8389 381066.387 4656460.285 658.229 CT
 8390 381069.981 4656463.302 659.056 CT
 8391 381063.557 4656465.486 659.034 PT
 8392 381060.979 4656461.580 658.488 PT
 8393 381060.475 4656455.458 657.927 PT
 8394 381062.463 4656448.901 657.371 PT
 8395 381059.187 4656455.532 658.265 CT
 8396 381057.961 4656445.995 660.407 CT
 8397 381054.562 4656448.050 660.616 PT
 8398 381050.986 4656454.611 658.864 PT
 8399 381047.663 4656456.788 658.619 TORRENT
 8400 381053.470 4656455.637 658.371 TORRENT
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 8401 381058.346 4656458.395 657.993 PT
 8402 381059.562 4656460.544 658.248 PT
 8403 381057.254 4656461.866 658.617 PT
 8404 381056.156 4656459.838 658.343 PT
 8405 381058.367 4656459.029 658.873 ARQ
 8406 381058.110 4656458.971 658.869 ARQ
 8407 381056.609 4656459.883 658.852 ARQ
 8408 381056.543 4656460.171 658.850 ARQ
 8409 381057.202 4656461.210 658.847 ARQ
 8410 381057.470 4656461.284 658.850 ARQ
 8411 381058.946 4656460.380 658.875 ARQ
 8412 381059.036 4656460.102 658.877 ARQ
 8413 381057.154 4656460.205 658.854 TAPA
 8414 381344.891 4656736.322 613.037 BLANCA
 8415 381347.341 4656748.288 613.731 BLANCA
 8416 381349.958 4656764.393 614.664 BLANCA
 8417 381321.027 4656743.884 621.617 RASA
 8418 381321.655 4656744.922 621.002 RASA
 8419 381322.051 4656745.861 621.376 RASA
 8420 381323.836 4656743.343 620.648 RASA
 8421 381324.197 4656743.996 619.944 RASA
 8422 381324.054 4656744.709 620.601 RASA
 8423 381325.103 4656743.623 619.520 TUB
 8424 381320.002 4656754.087 622.225 TUB
 8425 381313.728 4656757.051 622.652 PT
 8426 381312.370 4656749.698 622.397 PT
 8427 381311.104 4656741.182 622.354 PT
 8428 381298.027 4656728.993 626.966 PT
 8429 381314.203 4656747.214 622.875 ARQ
 8430 381314.049 4656747.449 622.880 ARQ
 8431 381312.323 4656747.782 622.895 ARQ
 8432 381312.100 4656747.650 622.895 ARQ
 8433 381311.857 4656746.427 622.893 ARQ
 8434 381312.035 4656746.160 622.891 ARQ
 8435 381313.725 4656745.837 622.873 ARQ
 8436 381313.968 4656745.982 622.874 ARQ
 8437 381314.582 4656747.688 622.176 PT
 8438 381311.922 4656748.081 622.348 PT
 8439 381311.535 4656745.978 622.353 PT
 8440 381314.122 4656745.454 622.165 PT
 8441 381326.764 4656753.129 620.638 PT
 8442 381322.267 4656734.936 620.559 PT
 8443 381360.920 4657411.517 665.811 TUB
 8444 381361.567 4657413.477 666.381 CT
 8445 381364.262 4657420.116 666.911 CAMI
 8446 381361.052 4657411.538 665.594 RASA
 8447 381353.879 4657412.610 666.086 TUB
 8448 381349.162 4657414.043 666.058 RASA
 8449 381349.539 4657416.343 666.907 CT
 8450 381347.794 4657412.831 666.383 CT
 8451 381361.382 4657408.755 666.881 CT
 8452 381353.469 4657395.939 666.342 CT
 8453 381343.079 4657402.583 666.413 CT
 8454 381323.419 4657409.028 667.668 0
 8455 381326.746 4657418.211 667.334 PT
 8456 381327.027 4657420.586 667.343 PT
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 8457 381324.446 4657420.860 667.581 PT
 8458 381324.122 4657418.608 667.462 PT
 8459 381324.878 4657420.512 667.729 ARQ
 8460 381324.640 4657420.337 667.729 ARQ
 8461 381324.448 4657419.111 667.737 ARQ
 8462 381324.590 4657418.888 667.738 ARQ
 8463 381326.345 4657418.618 667.738 ARQ
 8464 381326.563 4657418.777 667.736 ARQ
 8465 381326.747 4657419.965 667.729 ARQ
 8466 381326.595 4657420.235 667.725 ARQ
 8467 381324.982 4657419.368 667.727 TAPA
 8468 381328.715 4657427.104 667.865 CAMI
 8469 381335.705 4657434.179 668.289 CAMI
 8470 381350.912 4657427.004 667.921 CAMI
 8471 381348.593 4657421.494 667.445 CAMI
 8472 381325.000 4657442.244 669.444 CAMI
 8473 381320.214 4657436.669 669.109 CAMI
 8474 381319.112 4657432.774 668.105 RASA
 8475 381317.974 4657430.440 668.648 CT
 8476 381311.984 4657422.450 668.676 0
 8477 381310.432 4657414.156 668.705 0
 8478 381326.262 4657426.825 667.612 RASA
 8479 381325.246 4657425.737 667.804 CT
 8480 381328.259 4657427.519 667.849 CT
 8481 381330.156 4657421.551 667.498 CT
 8482 381328.022 4657420.633 667.173 CT
 8483 381360.118 4657489.549 697.538 ARQ
 8484 381360.941 4657488.687 697.534 ARQ
 8485 381361.079 4657488.634 697.551 ARQ
 8486 381360.981 4657488.663 697.541 ARQ
 8487 381360.028 4657489.668 697.528 ARQ
 8488 381360.018 4657489.745 697.522 ARQ
 8489 381714.188 4659300.744 688.021 CT
 8490 381708.105 4659301.753 688.340 CT
 8491 381707.183 4659315.982 686.786 PT
 8492 381714.876 4659317.308 686.052 CT
 8493 381716.381 4659328.510 685.014 CT
 8494 381717.665 4659331.821 685.467 CT
 8495 381716.972 4659340.929 686.498 CT
 8496 381717.191 4659348.006 687.689 CT
 8497 381711.365 4659348.046 687.613 PT
 8498 381710.247 4659339.730 686.399 PT
 8499 381707.021 4659346.113 692.616 CT
 8500 381700.979 4659330.867 691.923 CT
 8501 381704.607 4659322.631 689.764 CT
 8501 379384.410 4608972.673 432.810 MUR
 8502 379388.079 4608978.846 432.892 MUR
 8502 381705.801 4659311.609 690.026 CT
 8503 379392.925 4608987.010 433.334 MUR
 8503 381706.723 4659302.781 691.406 CT
 8504 381710.131 4659328.971 687.006 ARQ
 8504 379393.519 4608986.179 430.701 PT
 8505 379389.902 4608980.132 430.532 PT
 8505 381710.186 4659328.928 687.005 ARQ
 8506 381710.227 4659328.912 687.006 ARQ
 8506 379385.370 4608972.000 430.181 PT
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 8507 379388.847 4608970.636 429.766 MUR
 8507 381712.000 4659328.699 687.005 ARQ
 8508 381712.080 4659328.702 687.004 ARQ
 8508 379395.194 4608975.133 429.894 MUR
 8509 381712.158 4659328.741 687.004 ARQ
 8509 379398.915 4608974.747 429.715 MUR
 8510 381712.211 4659328.816 687.004 ARQ
 8510 379398.645 4608971.925 429.124 TORRENT
 8511 381712.239 4659328.972 687.005 ARQ
 8511 379391.280 4608964.569 428.046 TORRENT
 8512 379395.037 4608979.111 430.107 0
 8512 381712.381 4659330.118 687.005 ARQ
 8513 379389.287 4608973.573 430.051 0
 8513 381712.385 4659330.166 687.006 ARQ
 8514 381712.603 4659330.481 685.475 PT
 8514 379391.256 4608975.091 430.390 ARQ
 8515 381712.248 4659328.489 685.505 PT
 8515 379392.638 4608977.188 430.364 ARQ
 8516 381719.809 4659326.448 683.001 TUB
 8516 379391.854 4608977.781 430.403 ARQ
 8517 381721.430 4659331.880 683.139 TUB
 8517 379392.599 4608978.960 430.379 ARQ
 8518 381712.228 4659330.332 686.999 ARQ
 8518 379391.274 4608979.815 430.386 ARQ
 8519 381710.457 4659330.531 686.993 ARQ
 8519 379389.310 4608976.421 430.365 ARQ
 8520 381710.247 4659330.373 686.996 ARQ
 8520 379391.718 4608976.940 430.400 TAPA
 8521 381710.110 4659329.179 687.004 ARQ
 8521 379391.724 4608978.595 430.397 TAPA
 8522 381710.728 4659330.081 686.996 TAPA
 8523 381717.338 4659328.620 684.406 TUB
 8524 381718.613 4659328.080 683.819 TUB
 8525 381709.962 4659331.139 685.599 0
 8526 381709.885 4659328.727 685.584 PT
 8527 382009.959 4660431.426 720.851 TAPA
 8528 382017.242 4660421.197 721.266 BASE
 8529 382010.002 4660433.733 720.940 HID
 8530 382010.207 4660433.768 720.935 HID
 8531 382010.272 4660433.671 720.925 HID
 8532 382010.984 4660431.043 720.847 ARQ
 8533 382011.175 4660431.251 720.847 ARQ
 8534 382011.041 4660432.519 720.845 ARQ
 8535 382010.845 4660432.714 720.842 ARQ
 8536 382009.595 4660432.598 720.838 ARQ
 8537 382009.390 4660432.392 720.839 ARQ
 8538 382009.497 4660431.096 720.846 ARQ
 8539 382009.667 4660430.931 720.846 ARQ
 8540 382011.236 4660433.020 720.040 PT
 8541 382011.417 4660430.762 720.148 PT
 8542 382009.294 4660430.680 720.484 PT
 8543 382009.128 4660432.772 720.290 PT
 8544 382018.082 4660427.154 720.237 TANCA
 8545 382013.644 4660426.839 720.496 TANCA
 8546 382008.575 4660426.329 720.882 TANCA
 8547 382007.535 4660442.441 720.640 TANCA
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 8548 382016.540 4660444.345 720.723 CT
 8549 382016.204 4660441.150 719.546 PT
 8550 382021.337 4660443.331 718.419 PT
 8551 382032.093 4660448.887 716.926 PT
 8552 382033.087 4660442.595 717.006 CAMI
 8553 382024.781 4660437.229 718.247 CAMI
 8554 382024.197 4660434.291 718.994 CT
 8555 382024.648 4660432.834 718.495 TORRENT
 8556 382024.503 4660431.316 719.036 CT
 8557 382030.567 4660432.768 717.754 TORRENT
 8558 382030.913 4660433.320 717.763 CT
 8559 382030.235 4660431.838 717.825 CT
 8560 382019.220 4660432.961 719.343 CAMI
 8561 381556.865 4659561.513 694.381 PT
 8562 381558.740 4659568.827 691.490 PT
 8563 381576.172 4659575.759 687.589 ARQ
 8564 381576.450 4659575.640 687.582 ARQ
 8565 381567.385 4659560.661 692.724 CT
 8566 381574.571 4659565.019 688.119 CT
 8567 381577.780 4659567.426 687.304 CT
 8568 381577.532 4659576.157 687.571 ARQ
 8569 381577.649 4659576.422 687.571 ARQ
 8570 381576.925 4659577.984 687.572 ARQ
 8571 381576.642 4659578.099 687.576 ARQ
 8572 381575.553 4659577.592 687.602 ARQ
 8573 381575.463 4659577.270 687.606 ARQ
 8574 381577.119 4659576.444 687.566 TAPA
 8575 381576.174 4659575.221 686.546 TAPA
 8576 381574.986 4659577.467 686.573 PT
 8577 381576.980 4659578.462 685.976 PT
 8578 381578.008 4659576.065 685.896 PT
 8579 381564.524 4659574.653 688.777 PT
 8580 381572.554 4659582.690 686.728 CT
 8581 381576.008 4659573.525 686.329 CT
 8582 381580.137 4659572.422 684.865 TORRENT
 8583 381581.115 4659570.215 685.044 TUB
 8584 381578.825 4659571.717 685.136 TUB
 8585 381578.643 4659578.252 685.788 TORRENT
 8586 381574.119 4659585.413 686.047 TORRENT
 8587 381578.318 4659585.066 686.692 CT
 8588 381580.140 4659579.321 686.154 CT
 8589 381581.960 4659573.749 685.731 CT
 8590 381590.336 4659576.849 688.054 TANCA
 8591 381586.355 4659580.437 687.149 TANCA
 8592 381583.730 4659586.278 687.158 TANCA
 8593 381598.302 4659588.860 692.398 PT
 8594 381602.990 4659584.869 692.505 CT
 8595 381615.620 4659590.960 697.108 CT
 8596 381612.928 4659594.856 697.144 PT
 8597 381607.339 4659593.674 696.347 CT
 8598 381634.823 4659605.967 704.696 CT
 8599 381591.495 4659587.857 692.624 CT
 8600 380086.540 4654248.719 650.409 0
 8601 381456.631 4658112.831 744.282 CT
 8602 381446.888 4658109.126 744.455 PT
 8602 380086.540 4654248.717 650.413 0
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 8603 381440.254 4658127.648 742.079 PT
 8603 382011.869 4660442.188 720.400 0
 8604 381448.570 4658128.629 741.805 CT
 8604 381714.221 4659322.373 685.600 0
 8605 381437.976 4658142.111 740.933 PT
 8605 381321.589 4657422.729 668.100 0
 8606 381448.236 4658139.546 740.673 PT
 8606 381319.388 4656748.210 622.138 0
 8607 381061.609 4656457.835 657.900 CT
 8607 381450.021 4658140.807 739.241 TUB
 8608 381451.702 4658140.001 739.132 TUB
 8608 381168.035 4655792.087 615.375 CT
 8609 381316.731 4656736.748 622.006 CT
 8609 381442.507 4658141.006 741.863 ARQ
 8610 381319.452 4656744.271 622.046 CT
 8610 381442.709 4658141.167 741.864 ARQ
 8611 384199.399 4645269.482 552.292 0
 8611 381442.783 4658142.436 741.864 ARQ
 8612 381442.602 4658142.618 741.863 ARQ
 8612 380116.604 4652770.187 597.100 TORRENT
 8613 381440.842 4658142.722 741.857 ARQ
 8614 381440.649 4658142.529 741.855 ARQ
 8615 381440.581 4658141.290 741.856 ARQ
 8616 381440.746 4658141.089 741.857 ARQ
 8617 381441.035 4658141.545 741.855 TAPA
 8618 381440.347 4658140.916 740.917 0
 8619 381440.479 4658142.954 740.872 0
 8620 381443.018 4658142.768 740.778 0
 8621 381442.866 4658140.782 740.834 0
 8622 381452.867 4658155.018 742.814 0
 8623 381444.379 4658159.309 742.814 PT
 8624 381441.450 4658158.427 744.972 CT
 8625 381437.592 4658149.785 742.874 CT
 8626 381436.275 4658137.791 743.195 CT
 8627 381437.519 4658127.874 745.801 CT
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La redacció d’aquesta annex no aplica donada la tipologia del projecte.  
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Eocè Superior 

Oligocè Superior (Formacions que s’inclouen al complex lacustre de Sanauja) 
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2.3. Tramificació geològica del projecte 

Zona.1

Zona 2:

Zona 3:

Zona 4:

Zona 5:

Zona 6:

3. GEOTÈCNIA 

3.1. Estabilitat de rases 
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3.1. Aprofitament de materials 
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1. CANONADA PRINCIPAL TRAM 1 (CP1) 

1.1. Desguàs 02 

         
                Vista general exterior                                      Interior arqueta 

1.2. Desguàs 03 

                           
                      Vista general exterior                                              Interior arqueta                                                               Reixa ventilació                                                 Desguàs a torrent proper 

1.3. Desguàs 05 

                           
                      Vista general exterior                                              Interior arqueta                                                               Reixa ventilació                                                 Desguàs a torrent proper 
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1.4. Desguàs 06 

                           
                      Vista general exterior                                             Interior arqueta                                                               Reixa ventilació                                                 Desguàs a torrent proper 

1.5. Desguàs 08 

                           
                      Vista general exterior                                               Interior arqueta                                                               Reixa ventilació                                                 Desguàs a torrent proper 

1.6. Desguàs 09 

                           
                      Vista general exterior                                            Interior arqueta                                                              Reixa ventilació                                             Desguàs a torrent proper amb
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                                                                                                                                                                                                                                                             matollar tapant la sortida 

1.7. Desguàs 11 

                  
                 Vista general exterior                                           Vàlvula canonada seca                                           Vàlvula canonada derivació 

                  
                 Interior cambra humida                                            Ventilació cambra seca                                     Ventilació cambra humida 
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2. CANONADA PRINCIPAL TRAM 2 (CP2) 

2.1. Desguàs 1 

                           
                      Vista general exterior                                            Interior arqueta                                                        Reixa ventilació 1                                               Reixa ventilació 2, trencada 

2.2. Desguàs 2 

                           
                      Vista general exterior                                            Interior arqueta                                                          Reixa ventilació                                               Desguàs a torrent proper 

2.3. Desguàs 3 

                           
                      Vista general exterior                                            Interior arqueta                                                           Reixa ventilació                                               Desguàs a torrent proper 
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2.4. Desguàs 4 

                            
                      Vista general exterior                                             Interior arqueta                                                         Reixa ventilació                                               Desguàs a torrent proper 

2.5. Desguàs 5 

                  
                   Vista general exterior                                                   Interior arqueta                                                        Reixa ventilació 

2.6. Desguàs 6 

                  
                  Vista general exterior                                                    Interior arqueta                                                       Reixa ventilació 
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2.7. Desguàs 7 (amb hidrant adjunt) 

                  
                 Vista general exterior                                                  Interior cambra hidrant                                       Reixa ventilació 1 hidrant 

                  
              Reixa ventilació 2 hidrant                                   Interior cambra humida                           Interior cambra seca amb derivació 

2.8. Desguàs 8 

                  
              Vista general exterior                                      Interior cambra seca                                  Desguàs a torrent proper 
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2.9. Desguàs 11 

                           
                Vista general exterior                              Interior cambra seca (desguassos                     Interior cambra seca (derivació)                             Interior cambra humida 

                                                                                  canonada seca) 

2.10. Desguàs 12 

                              
                Vista general exterior                                        Reixa ventilació                                        Interior cambra seca                                     Interior cambra humida 

2.11. Desguàs 13 

                           
              Vista general exterior                                        Reixa ventilació                                        Interior cambra seca                                     Interior cambra humida 
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2.12. Desguàs 21 

                           
              Vista general exterior                                     Vista exterior arqueta 2                                     Interior cambra seca                                  Interior cambra humida 

2.13. Desguàs 16 

                           
                  Vista general exterior                                                     Reixa ventilació                                                  Interior cambra seca                                         Interior cambra humida 
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2.14. Desguàs 17 (amb hidrant adjunt) 

                           
                Vista general exterior                                        Tapa cambra humida i hidrant                                      Interior cambra seca                                            Interior cambra humida 

2.15. Desguàs 22 

                  
                  Vista general exterior                                             Interior cambra seca                                            Interior cambra humida 

2.16. Desguàs 18 

                           
                 Vista general exterior 1                                          Vista general exterior 2                                           Interior cambra seca                                          Interior cambra humida 
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2.17. Desguàs 19 

         
                  Vista general exterior                                                  Interior cambra 

2.18. Desguàs 20 

         
                   Vista general exterior                                                   Interior cambra 
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3. RAMAL 4 PINÓS (R4) 

3.1. Desguàs 1 

                  
                Vista general exterior 1                                            Vista general exterior 2                                                   Interior cambra 

3.2. Desguàs 2 

                  
                Vista general exterior                                                  Interior cambra                                                     Desguàs a torrent proper 
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4. RAMAL 5 CALAF (R5) 

4.1. Desguàs 1 

         
                   Vista general exterior                                                    Interior cambra 

4.2. Desguàs 2 

         
                 Vista general exterior                                                    Interior cambra 

4.3. Desguàs 3 

                  
                 Vista general exterior                                              Interior cambra seca                                            Interior cambra humida 
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4.4. Desguàs 4 

                  
                 Vista general exterior                                              Interior cambra seca                                            Interior cambra humida 

4.5. Desguàs 5 

                  
                 Vista general exterior                                              Interior cambra seca                                            Interior cambra humida 
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5. RAMAL 6B ANOIA TRAM RUBAU (R6B) 

5.1. Desguàs 1 

                  
               Vista general exterior                                      Interior cambra seca                                     Interior cambra humida 

5.2. Desguàs 2 

                  
               Vista general exterior 1                                    Vista general exterior 2                                        Interior cambra 

5.3. Desguàs 3 

                  
               Vista general exterior 1                                    Vista general exterior2                                        Interior cambra 
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5.4. Desguàs 4 

                           
               Vista general exterior                                           Reixa ventilació                                          Interior cambra seca                                  Interior cambra humida 

5.5. Desguàs 5 

         
              Vista general exterior                                        Interior cambra seca 

5.6. Desguàs 6 

         
              Vista general exterior                                       Interior cambra seca 
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5.7. Desguàs 7 

           
                Vista general exterior 

5.8. Desguàs 8 

                           
            Vista general exterior                                       Torrent proper a l’arqueta                                   Interior cambra seca                                        Interior cambra humida 

5.9. Desguàs 9 

                           
             Vista general exterior 1                                      Vista general exterior 2                                    Interior cambra seca                                         Interior cambra humida 

5.10. Desguàs 10 
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             Vista general exterior                                         Interior cambra seca                                        Interior cambra humida 

5.11. Desguàs 11 

                           
               Vista general exterior                                   Tubs ventilació cambra seca                                   Interior cambra seca                                        Interior cambra humida 

5.12. Desguàs 12 

                           
                Vista general exterior 1                                  Vista general exterior 2                                     Interior cambra seca                                         Interior cambra humida 

5.13. Desguàs 13 
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             Vista general exterior                                     Tubs ventilació cambra seca                                 Interior cambra seca                                       Interior cambra humida 

5.14. Desguàs 14 

                          
               Vista general exterior                                    Reixa ventilació cambra seca                                   Interior cambra seca                                     Interior cambra humida 

5.15. Desguàs 15 

                  
              Vista general exterior                                        Interior cambra seca                                        Interior cambra humida 

5.16. Desguàs 16 
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               Vista general exterior                                       Interior cambra seca                                     Interior cambra humida 

5.17. Desguàs 17 

          
             Vista general exterior 

5.18. Desguàs 18 

                           
             Vista general exterior                                Detall cantonada armadura arqueta                               Interior cambra seca                                         Interior cambra humida 

5.19. Desguàs 20 
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            Vista general exterior                                   Reixa ventilació cambra seca                                   Interior cambra seca                                           Interior cambra humida 

5.20. Desguàs 21 

                           
               Vista general exterior                                  Reixa ventilació cambra seca                                  Interior cambra seca                                         Interior cambra humida 

5.21. Desguàs 22 

                  
              Vista general exterior                                       Interior cambra seca                                      Interior cambra humida 

5.22. Desguàs 23 
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             Vista general exterior                                        Interior cambra seca                                        Interior cambra humida 

5.23. Desguàs 24 

                  
              Vista general exterior                                       Interior cambra seca                                        Interior cambra humida 

5.24. Desguàs 25 

                  
              Vista general exterior                                        Interior cambra seca                                      Interior cambra humida 

5.25. Desguàs 26 
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                Vista general exterior                                     Interior cambra seca                                    Interior cambra humida 

5.26. Desguàs 27 

                   
       Vista general exterior                                 Interior cambra seca                                       Interior cambra humida 

5.27. Desguàs 28 

                  
            Vista general exterior                                         Interior cambra seca                                        Interior cambra humida 

5.28. Desguàs 29 
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              Vista general exterior                                        Interior cambra seca                                       Interior cambra humida 

5.29. Desguàs 30 

         
               Vista general exterior                                       Interior cambra seca 

5.30. Desguàs 31 

                  
              Vista general exterior                                         Interior cambra seca                                         Interior cambra humida 
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5.31. Desguàs 32 

                           
             Vista general exterior                                       Detall tapa cabra seca                                        Interior cambra seca                                       Interior cambra humida 

5.32. Desguàs 33 

                  
              Vista general exterior                                        Interior cambra seca                      Detall forats escolament aigua i fang dins la cambra 

5.33. Desguàs 34 

         
               Vista general exterior                                      Interior cambra seca 
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5.34. Desguàs 35 

                           
             Vista general exterior                                      Interior cambra seca                                        Interior cambra humida                                    Desguàs a torrent proper 

5.35. Desguàs 36 

                  
             Vista general exterior                                         Interior cambra seca                                      Interior cambra humida 

5.36. Desguàs 37 

                  
               Vista general exterior                                       Interior cambra seca                                      Interior cambra humida 
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5.37. Desguàs 38 

                  
               Vista general exterior                                       Interior cambra seca                                      Interior cambra humida 

5.38. Desguàs 39 

                  
              Vista general exterior                                         Interior cambra seca                                       Interior cambra humida 

5.39. Desguàs 40 

                  
           Tub ventilació cambra seca                                    Interior cambra seca                                       Interior cambra humida 
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5.40. Desguàs 41 

                           
            Vista general exterior 1                                  Tubs ventilació cambra seca                                   Interior cambra seca                                        Interior cambra humida 

5.41. Desguàs 42 

                           
              Vista general exterior                                   Tubs ventilació cambra seca                                   Interior cambra seca                                        Interior cambra humida 
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6. RAMAL 7 BAGES CENTRE (R7) 

6.1. Desguàs 1 

         
              Vista general exterior                                          Reixa ventilació 

6.2. Desguàs 2 

         
                Vista general exterior                                        Interior cambra seca 

6.3. Desguàs 3 

         
              Vista general exterior                                         Interior cambra seca 
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6.4. Desguàs 5 

         
              Vista general exterior                                         Interior cambra seca 

6.5. Desguàs 6 

                  
              Vista general exterior                                         Interior cambra seca                                        Interior cambra humida 

6.6. Desguàs 7 

         
              Vista general exterior                                         Interior cambra seca 
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6.7. Desguàs 8 

                  
              Vista general exterior                                      Interior cambra seca                                        Desguàs a torrent proper 

6.8. Desguàs 9 

         
             Vista general exterior                                        Interior cambra seca 
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1. INTRODUCCIÓ 

La canonada baixant de l’ETAP de la Llosa del cavall té dues tipologies de desguassos, uns 
que desguassen directament al terreny a un curs natural i uns segons que vessen cap a una 
càmera humida. Per la dificultat d’accés a aquesta càmera humida s’ha analitzat la 
possibilitat de realitzar un desguàs per gravetat cap al terreny en aquells desguassos que ha 
sigut possible. 

Hi ha diversos punts on o bé tot i adoptar-se la tipologia de cambra humida hagués estat 
possible desguassar directament al terreny, o bé la cota del possible desguàs queda per 
sota de la rasant del terreny, permetent per tant la existència d’un tub que actuant com 
sobreeixidor desguasses cap al terreny per gravetat. 

En totes aquelles arquetes que ha sigut possible s’ha plantejat el desguàs cap al terreny 
mitjançant un tub de polietilè per gravetat.  

2. CABAL A DESGUASSAR. 

Per al càlcul del cabal a desguassar a la cambra humida i que posteriorment es vessarà al 
medi, en aquest cas un torrent o riera, s’ha utilitzat la formula d’un desguàs  on la velocitat 
de sortida ve directament relacionada amb la pressió que es disposa. 

El principi es formula de la següent forma: 

ghv 2

v velocitat mitja de circulació (m/s) 

g acceleració de la gravetat = 9,81 m/s2

h es la pressió manomètrica en el punt del desugàs(mca) 

Donada la  important pressió que es tindrà en els punts de desguàs es considera que una 
vegada tancant un seccionament s’anirà buidant la canonada pels punts més propers al 
seccionament. Per tant el desguàs en el moment d’apertura de la vàlvula tindrà una pressió 
màxima igual a la del punt alt adjacent a la mateixa. Tot i això ens trobem casos on el 
desguàs en el moment inicial tindrà una pressió molt alta propera o inclús superior als 100 
mca.  

El moment de l’apertura del desguàs amb tota la canonada plena es el moment més 
desfavorable donada que la canonada estarà plena. Poc a poc amb el buidat de la canonada 
la pressió anirà minvant i per tant el cabal de sortida. Per al disseny del cabal de sortida es 
considera el cabal en el moment inicial donat que les arquetes de cambra humida no tenen 
capacitat per laminar el cabal. Però a la vegada es considera que el desguàs en un primer 
moment no s’obrirà al 100% sinó que s’anirà obrint fins al 50% de la vàlvula com a màxim. 

.

3. DIMENSIONAMENT TUB DE DESGUÀS 

La canonada de sortida de la cambra humida serà una canonada per gravetat  Per tant la el  
dimensionament es realitzarà considerant regim permanent uniforme i s’utilitzarà lla fórmula 
de Manning.  

Aquesta equació deriva de la fórmula de Chézy i serveix pel càlcul de la velocitat de l’aigua 
en canals oberts i canonades. 

2/13/21
SR

n
v h

On Rh es calcula com: 

Rh =A/P

v velocitat mitja de circulació (m/s) 

n coeficient de rugositat (s/m3)

Rh radi hidràulic (m) 

S pendent de la línia d’aigua (m/m) 

A Àrea de la secció (m) 

P Perímetre mullat de la secció(m) 

Transformant degudament l’equació anterior podem obtenir el cabals a desguassar en funció 
de les característiques geomètriques de la secció i la pendent del tub com es mostra a 
continuació: 

2/1

3/2

3/5

)(

)(1
)( S

hP

hA

n
hQ

D’aquesta forma amb les característiques geomètriques del tub (secció tipus circular i 
diàmetre) s’obté la seva capacitat màxima. 

La comprovació de la capacitat del tub adopta, per evitar un sobredimensionat del tub per 
l’instant inicial es realitzarà amb l’instant inicial on la canonada estarà plena, però amb la 
vàlvula del desguàs oberta únicament al 50%. 

A continuació es mostra la comprovació hidràulica dels desguassos plantejats. 
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ID. DESGUAÀS PK COTA (m)
COLUMNA DE AIGUA

(m)
DIÀMETRO

(mm)
LONGITUD

(m)
VOLUM
(m3)

DIÀMETRE SORTIDA
(mm)

CABAL A
DESGUASSAR(m3/s)

CABAL AL
50% (m3/s)

DIAMETRE
ADOPTAT
(mm)

PENDENT
(%)

CAPACITAT
(m3/s)

CP2 DR3 (D11) 33+300 630,5 21,5 600 1263 357,10 100 0,323 0,161 400 5 0,41
CP2 D12 34+100 585,44 69,56 600 673 190,29 100 0,290 0,145 400 1,05 0,18
CP2 D18 41+915 612,54 80,46 600 356 100,66 100 0,312 0,156 400 1,000 0,18
R6B D01 8+361 636,07 10,93 600 90 25,45 200 0,460 0,230 400 4,93 0,41
R6B D03 10+185,09 603,86 41,14 600 536 151,55 200 0,893 0,446 500 2 0,46
R6B D06 11+142,5 619,75 17,25 600 250 70,69 200 0,578 0,289 400 3,15 0,32
R6B D07 11+662 612,73 24,27 600 269,5 76,20 200 0,686 0,343 400 1,5 0,40
R6B D21 20+875,25 407,9 259,1 600 5339 1509,57 200 2,240 1,120 600 3,20 1,12
R6B D24 22+153,6 432,83 19,17 600 119 33,65 200 0,609 0,305 400 4,00 0,37
R6B D25 22+700,45 441,65 30,35 600 307,55 86,96 200 0,767 0,383 400 6,75 0,48
R6B D30 26+922,4 436,55 37,45 600 1180 333,64 200 0,852 0,426 400 9,69 0,56
R6B D31 27+542,9 427,4 121,6 600 1460 412,81 200 1,534 0,767 600 4,33 1,22
R6B D32 28+401,65 410,55 138,45 600 1263 357,10 200 1,637 0,819 500 11,16 1,04
R6B D36 30+800 381,15 24,85 600 800 226,19 200 0,694 0,347 500 1,52 0,40
R6B D37 30+825,30 366,58 39,42 600 450 127,23 200 0,874 0,437 500 4,46 0,69
R6B D39 31+190,95 361,48 27,52 600 410 115,92 200 0,730 0,365 400 6,70 0,47
R6B D40 363,89 12,11 600 112 31,67 200 0,484 0,242 400 9,19 0,55
R6B D41 369,69 13,31 600 64 18,10 200 0,508 0,254 400 4,33 0,37
R6B D42 364,265 28,74 600 328 92,74 200 0,746 0,373 400 7,44 0,5
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La redacció d’aquesta annex no aplica donada la tipologia del projecte.  
.
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1. INTRODUCCIÓ 

La majoria de les actuacions del present projecte es realitzen sobre les 
instal·lacions existents  per tant no donen lloc a possibles interferències 
amb serveis. 

D’altre banda en els casos que es realitzen nous desguassos aquests són 
d’una longitud molt curt, i es troben en un entorn rural amb una densitat 
de serveis molt baixa i que son serveis aeris com electricitat i telefonia. 

En l’inventari de camp de totes les arquetes sobre les que s’actua no s’ha 
observat cap possible interferència amb serveis existents.  
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1. INTRODUCCIÓ 

Les instal·lacions mecàniques i hidràuliques que formen part de les infraestructures de 

distribució i captació d’aigua de ATLL precisen, per al seu funcionament, de motors i d’altres 

receptors elèctrics. 

En el present projecte d’adequació i millora dels desguassos de la canonada baixant de 

l’ETAP de la Llosa del Cavall, no es preveu cap nova escomesa ni cap ampliació de potència, 

per la qual cosa no es definiran ni modificaran els models de subministrament elèctric ni la 

potència o altres característiques pròpies del sistema existent. 
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1. INTRODUCCIÓ 

En el present annex es recull la durada considerada per l’obra. 

Tot i l’escassa entitat de les obres en quant a pressupost, la important 
dispersió de les actuacions en més de 80 km, la quantitat de les mateixes 
(81 arquetes)  ha fet que es consideri un termini de 12 mesos per executar 
l’obra. 

Per determinar aquest termini s’ha considerat la hipòtesis conservadora 
que l’obra serà executada per un sol equip  de forma simultània. En cas de 
preveure varis avanços simultanis el termini de l’obra es podrà reduir de 
forma proporcional 

2. DIAGRAMA DE BARRES 

A continuació s’adjunta un diagrama de barres amb el desenvolupament de 
l’obra. 



DIAGRAMA DE BARRES. PLANEJAMENT

RIR: 2015/055 - PROJECTE D'ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L'ETAP DE LA LLOSSA DEL CAV

Codi Descripció Dur. 2 9 16 23 30

Febrer 2017

6 13 20 27

Març 2017

6 13 20 27

Abril 2017

3 10 17 24

Maig 2017

1 8 15 22 29

Juny 2017

5 12 19 26

Juliol 2017

3 10 17 24 31

Agost 2017

7 14 21 28

Setembre 2017

4 11 18 25

Octubre 2017

2 9 16 23 30

Novembre 2017

6 13 20 27

Desembre 2017

4 11 18 25

Gene

1

1 Pressupost RIR: 2015/055 365

0000 No s'ha trobat el missatge amb el codi 'S06890'. 0

0001 CP1-Canonada principal 35

0002 CP-2 Canonada principal 80

0003 R4-Ramal  Pinós 10

0004 R5-Ramal Calaf 20

0005 R7-Ramal 7 25

0006 R6B-Ramal Anoia 195

0007 Seguretat i Salut 1

0008 Gestió de residus 1

ZZZZ No s'ha trobat el missatge amb el codi 'S06900'. 0

Activitat crítica

Folgança inicial

Folgança final

Durada

Tasca resum

Lligam

Dates primeres planif

Dates últimes planif

Percentatge d'avenç

Tramificada

Crítica d'inici

Crítica de fi

Pag:1Data: 28/10/2016Última anàlisi: 02/01/2017Inici real: 02/01/2017          Fi actual: 01/01/2018Fi contr: 01/01/2018Inici contr: 02/01/2017
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1. INTRODUCCIÓ 

Per l’elaboració del pressupost s’ha utilitzat com a base el banc del BEDEC 2017. Per la 

generació de preus nous s’ha utilitzat aquest mateix banc acompanyat dels pressupostos 

industrials. A continuació s’adjunta el llistat de justificació de preus. 

En quant a la configuració del banc del BEDEC s’han adoptat el següents valors: 

Àmbit: Barcelona/Catalunya. 

Despeses indirectes: 6% 

Despeses auxiliars: 1,5% 

Volum d’obra nova: Enginyeria civil 0,402 M € PEM. 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MÀ D'OBRA

 €25,37h Oficial 1aA0121000

 €25,37h Oficial 1a paletaA0122000

 €25,37h Oficial 1a encofradorA0123000

 €25,37h Oficial 1a ferrallistaA0124000

 €25,79h Oficial 1a soldadorA0125000

 €25,37h Oficial 1a col·locadorA0127000

 €25,77h Oficial 1a manyàA012F000

 €26,21h Oficial 1a electricistaA012H000

 €26,21h Oficial 1a muntadorA012M000

 €25,37h Oficial 1a d'obra públicaA012N000

 €22,52h Ajudant encofradorA0133000

 €22,52h Ajudant ferrallistaA0134000

 €22,61h Ajudant manyàA013F000

 €22,49h Ajudant electricistaA013H000

 €22,52h Ajudant muntadorA013M000

 €21,18h ManobreA0140000

 €21,91h Manobre especialistaA0150000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

 €16,98h Compressor amb dos martells pneumàticsC1101200

 €79,26h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 tC1311430

 €96,14h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tC1311440

 €91,94h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 tC13124A0

 €161,84h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 tC13124C0

 €55,23h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC1313330

 €91,64h Bulldòzer sobre cadenes, d'11 a 17 t, amb escarificadoraC131B2B1

 €55,70h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 tC1335080

 €6,15h Safata vibrant amb placa de 60 cmC133A0K0

 €34,95h Camió per a transport de 7 tC1501700

 €49,28h Camió gruaC1503000

 €46,69h Camió grua de 3 tC1503300

 €51,87h Camió grua de 5 tC1503500

 €54,10h Grua autopropulsada de 12 tC150G800

 €168,37h Camió amb bomba de formigonarC1701100

 €1,86h Formigonera de 165 lC1705600

 €46,01h Màquina per a clavar muntants metàl·licsC1B0A000

 €24,53m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

C1RA2500

 €74,86m3 Subministrament de contenidor paletitzat amb estructura de
reixa metàl·lica d'1 m3 de capacitat i recollida amb residus
especials

C1RAP100

 €3,54h Talladora amb disc de carborúndumC200B000

 €3,63h Màquina taladradoraC200F000

 €9,29h Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb
aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim

C200H000

 €5,66h Màquina de fregar amb disc de diamantC200LU01

 €7,17h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènicC200S000

 €1,71h Equip d'injecció manual de resinesC200V000

 €315,25h Equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable,
entre 100 i 400 mm de diàmetre

CF211210

 €4,32h Màquina de raig d'aigua a pressióCZ172000
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MAQUINÀRIA

 €3,83h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietiléCZ1UU005
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

 €1,81m3 AiguaB0111000

 €18,85t Sorra de pedrera per a mortersB0310020

 €18,04m3 Sauló sense garbellarB0321000

 €20,13t Grava de pedrera, de 5 a 12 mmB0330A00

 €115,68t Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en
sacs

B0511401

 €112,08t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €0,24kg Calç aèria CL 90, en sacsB0532310

 €71,39m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa

B065960B

 €32,84t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

B0710250

 €1,54kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la
norma UNE-EN 934-3

B081C010

 €16,84kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat per a ús estructural per a
injectar

B0907200

 €4,32kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintèticB0911000

 €1,27kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mmB0A14200

 €1,15kg Filferro recuit de diàmetre 3 mmB0A14300

 €1,48kg Clau acerB0A31000

 €1,04u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femellaB0A62F90

 €7,52u Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol, volandera i
femella

B0A63M00

 €2,83u Abraçadora metàl·lica, de 160 mm de diàmetre interiorB0A71R00

 €0,65kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

B0B2A000

 €0,41m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €246,44m3 Llata de fusta de piB0D31000

 €10,17cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usosB0D625A0

 €1,39m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10
usos

B0D71130

 €6,35m3 Amortització de cindri metàl·licaB0DFF001

 €2,98l DesencofrantB0DZA000
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 €0,35u Maó massís d'elaboració manual R-10, de 290x140x50 mm,
per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

B0F13251

 €64,61m3 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, per a seguretat i salut

B1Z0300C

 €150,00t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de
metalls barrejats no especials amb una densitat 0,2 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170407
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

B2RA6680

 €0,00t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de
plàstic no especials amb una densitat 0,035 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA6770

 €32,00t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de
fusta no especials amb una densitat 0,19 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA6890

 €0,00t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de
paper i cartró no especials amb una densitat 0,04 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 150101
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

B2RA6960

 €11,93t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs,
segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

B2RA71H1

 €22,79t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs,
segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una
densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

B2RA73G1

 €75,00t 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)

B2RA7580

 €3,42m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra
inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació,
amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

B2RA7LP0

 €0,08kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de
residus barrejats especials, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA8E00

 €2,04kg Acer S235JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar
amb cargols i galvanitzat

B44Z20B6
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 €1,97kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb
cargols i galvanitzat

B44Z50A6

 €7,74m2 Planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix, nervada, per a
tanca metàl·lica, per a seguretat i salut

B64M2201

 €14,11u Pal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a tanca
metàl·lica, per a seguretat i salut

B64Z2A00

 €9,94m Junt expansiu en contacte amb l'aigua, de cautxú, de secció
2x2 cm

B7J204H0

 €15,33dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

B7J50010

 €6,64dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà bicomponent

B7J500A0

 €22,05dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de poliuretà
bicomponent

B7JZ10A0

 €19,16dm3 Imprimació de poliuretà per preparació del suport en
segellats de junts,MASTERFLEX PRIMER P, de BASF-CC,
ref. P06SI400 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC

B7JZ1010K8VQ

 €21,97m2 Morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid, tipus
Master Emaco S544RS de BASF o similar

B7ZZU04P

 €105,00m2 Morter polimèric de reparació d'alta resistència amb inhibidor
de la corrosió del tipus MasterEmaco S 544 RS de BASF o
similar.

B7ZZU05P

 €11,50kg Sistema d'obturació capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX
(forma cristalls no solubles a partir d'una reacció catalítica,
segellant els capil·lars i porus del formigó) mitjançant
l'aplicació d'una mà del mateix amb un consum de 0,6 Kg/m.
Prèviament es realitzarà la humectació de la superfície
mitjançant rajat d'aigua a pressió.

B7ZZU07P

 €30,00m2 Morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid tipus
MasterEmaco S544RS de BASF o similar, d'aplicació
manual.

B7ZZU08P

 €45,00m2 Morter polimèric amb fibres, sulforesistent i de fraguat ràpid
tipus Master Emaco S544 RS de BASF o similar.

B7ZZU09P

 €12,18m Fons de junt de polietilè de cèl·lula tancada de entre 10 i 30
mm tipus MasterSeal 920 de BASF o similar

B7ZZU10P

 €25,00m Cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus
SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar

B7ZZU11P

 €121,22m Resines hidroexpansives mitjançant injectors amb part
proporcional de vàlvula anti-retorn.

B7ZZU12P

 €22,50m2 membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent
Masterseal 6100 FX de BASF o similar, revestiment
impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una dotació de
2,2 Kg/m2.

B7ZZU13P
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 €10,15m Massilla de poliuretà tipo MasterSeal NP 474 de BASF o
similar

B7ZZU21P

 €12,40m Banda elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal
930 de BASF o similar

B7ZZU22P

 €6,25m Adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar.B7ZZU23P

 €28,23m2 Morter epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF
de Sika o similar

B7ZZU24P

 €48,75m2 Mosquitera fixa de 0,5 a 0,8 m d'amplària i 0,8 a 1,2 m
d'alçària, amb bastiment perimetral de perfils d'alumini lacat, i
tela de fils de polièster

BAVUF220

 €18,49u Reixeta de formigó prefabricat de lames horitzontals de 0,40
x 0,40 m per fixar en paret d'arqueta

BAVUF23P

 €46,40m Barana de seguretat de PRFV tubs diametres 50-43 mmBB121NAP

 €19,54m Perfil longitudinal d'acer galvanitzat de secció doble ona per
a barrera de seguretat flexible, segons UNE 135121

BBM2AA00

 €29,72u Suport C-120 d'acer galvanitzat, de 2000 mm de llargària,
per a barrera de seguretat flexible, segons UNE 135122

BBMZ1410

 €3,01u Captallums per a barreres de seguretat flexibles amb làmina
reflectant a dues cares

BBMZC010

 €7,90u Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de
seguretat flexibles

BBMZP010

 €7,79u Separador d'acer galvanitzat per a barrera metàl·lica simple,
segons UNE 135122

BBMZS120

 €57,60u Reixa electrosoldada tipus tramex amb malla de 34x38 entre
eixos d'acer galvanitzat en calent de dimension 2,00x0,80

BD5ZJJ1P

 €43,20u Reixa electrosoldada tipus tramex amb malla de 34x38 entre
eixos d'acer galvanitzat en calent de dimension 1,50x0,80

BD5ZJJ2P

 €5,15u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de
300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm

BDDZ51A0

 €109,06u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de
registre, abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe
D400 segons norma UNE-EN 124

BDDZ5DD0

 €236,51u Bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per a pou de
registre, abatible, pas lliure de 810 mm de diàmetre i classe
D400 segons norma UNE-EN 124

BDDZCJD0

 €372,00u Pericó de registre de formigó prefabricat de 200x150x150 cmBDK218ZP

 €230,75u Tapa de formigó armat prefabricada de 200x150 amb
bastiment per a tapa de fosa dúctil de diàmetre 600

BDK219ZP

 €162,50u Escala de gat PRFV d'una alçada fins a 1,5 m incloent
desembarcament superior d'1 m fixat en llosa superior
d¡arqeuta, formada per muntants laterals de 73x25x3 mm i
graó estriat quadrat de 28X29 mm de 450 mm d'amplada
interior, separats 300 mm. I

BDKZU56P
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 €121,50u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV
per a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3
graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre
del pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos
ancoratges tipus HILTI M-12 o equivalent

BDKZU57P

 €214,50u Escala de gat PRFV d'una alçada fins a 2,20 m incloent
desembarcament superior d'1 m fixat en llosa superior
d¡arqeuta, formada per muntants laterals de 73x25x3 mm i
graó estriat quadrat de 28X29 mm de 450 mm d'amplada
interior, separats 300 mm. I

BDKZU58P

 €45,60u Broc de formigó prefabricat de dimensions 58x90x95 per a
tub de diàmetre 400

BDZ417ZP

 €45,60u Broc de sortida per a drenatge de formigó prefabricat per a
tub de DN 100

BDZ418ZP

 €56,40u Broc de formigó prefabricat de dimensions 58x90x95 per a
tub de diàmetre 500

BDZ419ZP

 €60,20u Broc de formigó prefabricat de dimensions 58x90x95 per a
tub de diàmetre 600

BDZ420ZP

 €14,81m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer
S195 T, de 4´´ de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=114,3 mm i DN= 100 mm), tipus L2 segons
UNE-EN 10255

BF22LD00

 €28,80m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer
S195 T, de 6´´ de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=165,1 mm i DN= 150 mm), sèrie M segons
UNE-EN 10255

BF22MF00

 €3,08m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR
26, segons la norma UNE-EN 12201-2, connectat a pressió

BFB1E350

 €40,28m Tub de polietilè de designació PE 100, de 400 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR
26, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

BFB1T320

 €57,52m Tub de polietilè de designació PE 100, de 500 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR
26, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

BFB1T33P

 €90,82m Tub de polietilè de designació PE 100, de 630 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR
26, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

BFB1T34P

 €151,60u Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 4´´, per a
roscar

BFW21D10

 €328,56u Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 6´´, per a
roscar

BFW21F10

 €3,66u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer
galvanitzat de diàmetre 4´´, roscat

BFY21D10

 €6,72u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer
galvanitzat de diàmetre 6´´, roscat

BFY21F10
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Descripció de l’àmbit i relació dels municipis afectats. 

Les obres s’estenen en tot l’àmbit de la canonada que va des de la presa de la Llosa 
del Cavall  en el municipi de Naves (Lleida) fins a Òdena (Barcelona) al llarg de més 
de 80 km al llarg de tres comarques. 

A nivell d’expropiacions només es produiran afeccions  en aquelles actuacions que 
comportin l’execució d’una nova canonada de desguàs. 

Els municipis amb expropiacions  les obres són els següents: 

- Pinós 

- La Molsosa 

- Els Prats de Rei 

- Copons 

- Rubio 

- Jorba 

- Òdena 

En tots els casos els terrenys afectats tenen classificació de rústic. 

Dintre de la classificació de rústics els aprofitaments hi ha parcel·les de conreu de 
secà, pinars, mont baix, i matorrals. 

2. RECOLLIDA DE DADES 

La informació recollida s’ha obtingut mitjançant el Ministeri d’Hisenda, de la Direcció 
General del Cadastre a través de la oficina virtual del cadastre. 

L’esmentada informació ha estat completada verificant sobre el terreny els límits 
actuals de les parcel·les i l’aprofitament específic de cadascuna d’elles. 

 

 

 

3. CRITERIS DE DEFINICIÓ DE LES AFECCIONS 

El terreny ocupat serà el necessari per accedir a les obres i una franja de terreny i 
paral·lela a la conducció amb amplitud suficient per a la realització de les obres. 

Les afeccions que es deriven de l’execució del projecte són les següents: 

3.1. Expropiació de Ple Domini. 

Mitjançant l’expropiació del ple domini, s’obté la titularitat plena sobre la superfície 
expropiada, quedant a tots els efectes a plena disposició d’ATLL. 

 

3.2. Servitud de pas d’aqüeducte. 

S’estableix una franja de servitud de 6 m d’amplada centrada sobre l’eix de la 
canonada a executar. 

Es defineix com a servitud perpètua d’aqüeducte, a la franja de terreny necessària per 
a portar a terme la conservació de la infraestructura, dins de la qual discorreran les 
canalitzacions, accessoris i elements auxiliars necessaris. La servitud implica una 
sèrie de limitacions com són la prohibició de realitzar tasques de llaurat, cavat o 
semblants a una profunditat superiors als 50 cm, plantar arbres i arbustos i aixecar 
edificacions o construccions de qualsevol tipus, ni amb caràcter provisional ni 
temporal, així com construir desaigües, recollir terres o altres materials o realitzar 
desmunts . 

 

3.3. Ocupació temporal. 

Es defineix  com a ocupació temporal a la franja de terreny necessària per a la 
realització de les obres durant la construcció de la canonada, on haurà de 
desaparèixer qualsevol tipus d’obstacle per a quedi espai suficient per als moviment 
de maquinària i apilament de terres.  
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4. PARCEL·LARI 

A l’apèndix 1 “Plànols” es recullen les parcel·les afectades pel traçat indicant-se la 
seva referencia cadastral. 

A l’apèndix 4 “Fitxes individualitzades”, es recullen les parcel·les afectades pel traçat 
indicant-se la seva referencia cadastral. 

Les diferents afeccions del sòl es distingeixen per trames característiques als 
respectius plànols.  

La relació de béns i drets afectats consta d’una fitxa individualitzada per a cada 
parcel·la a la que s’inclouen: 

D Dades d'identificació: 
 
Terme municipal 
Núm. de Finca: Per municipi, número correlatiu d'afecció, independentment sigui de 
titularitat pública o Privada. 
Codi Finca: Conté tres parts separada per guions. La primera part serà de 2 dígits, 
que seran FP per finques privades, i PU per finques públiques. La segona part 
formada per 3 dígits que identifiquen el municipi segons els codis del sistema SIG 
d'ATLL. La tercera part formada per 3 dígits numèrics correlatius començant per 
l'1,2,3,... i separats per finques privades d'un municipi o finques públiques del mateix 
municipi.  L'objectiu és ajudar a agrupar finques públiques de les privades per cada 
municipi. 
Referència cadastral 
Polígon / Parcel·la 
Titular 
Titular d’altres drets 
Qualificació 
Aprofitament 
Expropiació (finques privades) o Autorització d’Ocupació Permanent (finques 
públiques) superfície (en m2) 
Servitud de pas (f. Privades) o Autorització de Pas Permanent (f. Públiques) superfície 
(en m2) 
Ocupació temporal (f. Privades) o Autorització d’Ocupació Temporal (f. Públiques) 
superfície (en m2) 
Descripció afeccions 
Fotografia 
Plànol d’expropiació 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dades cadastrals: 
 

FITXES INDIVIDUALITZADES: Arqueta 12+270 
TERME 

MUNICIPAL / Nº 
FINCA 

CODI 
FINCA 

Referència cadastral Polígon Parcel·la 
 

 
    

 
  

         

TITULAR  

NOM   

ADREÇA   

POBLACIÓ C.P. NIE/NIF  
  -  

         

TITULAR D’ALTRES DRETS  

CONCEPTE    

NOM    

NIE/NIF   
ADREÇA    

POBLACIÓ   

         

DADES DE LA FINCA  

QUALIFICACIÓ APROFITAMENT  

   

         

DADES D'AFECCIONS  

EXPROPIACIÓ 
(m²) 

SERVITUD        (m²) OCUPACIÓ 
TEMPORAL 

(m²) 

 

LONGITUD 
(m) 

AMPLADA 
(m) SUPERFICIE (m²) 

 

      

         

DESCRIPCIÓ AFECCIONS  
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RESUM DE LES AFECCIONS 

A continuació es relacionen les superfícies afectades pel projecte, indicant l’ocupació 
que es realitza per cada tipus d’afecció i distingint entre finques privades i de domini 
públic. 

Al següent quadre es resumeixen les afeccions del sòl: 

 

RESUM D'AFECCIONS DEL SÒL 
Superfície 

d'expropiació 

Superfície 
de 

Servitud 
de pas 

Superfície 
d'ocupació 
temporal 

TERME MUNICIPAL PINÓS       
Finques Privades:  2 190,32 102,69 
Finques de Domini Públic:   -   -   -  

TERME MUNICIPAL PRATS DEL 
REI 

      

Finques Privades:  8,12 124,06 122,67 
Finques de Domini Públic:   -   -   -  

TERME MUNICIPAL COPONS       
Finques Privades:  2 199,68 150,25 
Finques de Domini Públic:   -   -   -  

TERME MUNICIPAL RUBIÓ       
Finques Privades:  2 47,52 49,2 
Finques de Domini Públic:   -   -   -  

TERME MUNICIPAL JORBA       
Finques Privades:  1 13,44 6,83 
Finques de Domini Públic:   -   -   -  

TERME MUNICIPAL ÒDENA       
Finques Privades:  5 164,16 97,21 
Finques de Domini Públic:   -   -   -  
TOTAL AFECCIONS 20 739 531 

 

En l’apèndix 1 Plànols es mostra la ubicació de les afeccions. 

 
 
5. CRITERIS DE VALORACIÓ 

5.1. Sòl. 

5.1.1. Sòl urbà i urbanitzable 

Atenent a l’article 28 de la Llei 6/1998 de 13 d’Abril, sobre règim de Sòl i Valoració, el 
valor del sòl urbà es determinarà per aplicació de l’aprofitament resultant del 
corresponent àmbit de gestió en el que es trobi inclòs, del valor bàsic de repercussió 
més específic que es recull a les ponències cadastrals pel terreny concret a valorar. 
En el supòsit d’inexistència o pèrdua de vigència dels valors de les ponències 
cadastrals, s’aplicaran els valors de repercussió obtinguts pel mètode residual. 

 

Per a la valoració dels terrenys ubicats en sòl urbanitzable es seguiran els criteris 
indicats a l’art. 27 de l’esmentada Llei 6/1998. 

 

 
5.1.2. Sòl no urbanitzable 

Per a la valoració del terreny s’ha aplica el que preveu la Llei 6/1998, en el seu article 
26: 
 

1. El valor del sòl es determinarà pel mètode de comparació a partir de valors de 
finques anàlogues. A aquests efectes, la identitat de raó que justifiqui 
l’analogia haurà de tenir en compte el règim urbanístic, la situació, grandària i 
naturalesa de les esmentades finques en relació amb la que es valora, així 
com, en el seu cas, els usos i aprofitaments de que siguin susceptibles. 

 
2. Quan per la inexistència de valors comparables no sigui possible l’aplicació del 

mètode indicat al punt anterior, el valor del sòl no urbanitzable es determinarà 
mitjançant la capitalització de les rendes reals o potencials del sòl, i conforme 
al seu estat en el moment de la valoració. 

 
5.1.3. Servitud de pas d’aqüeducte 

Sobre els valors unitaris del sòl, obtinguts en funció dels criteris indicats als apartats 
anteriors, s’aplicarà un coeficient a l’objecte de valorar el demèrit que la imposició de 
la servitud provoca sobre el valor dels terrenys. 

 
5.1.4. Ocupació temporal  

Per aquest concepte es valoraran els cultius existents a les finques i les instal·lacions 
o construccions que s’hagin de reposar, així com els rendiments que els titulars dels 
bens i drets afectats deixin de percebre i en els casos que procedeixi s’aplicaran els 
restants conceptes que indica l’art. 115 de la LEF. 
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5.2. Perjudicis. 

En aquest apartat es valorarà tots aquells elements no lligats al sòl que conformen el 
vol de la finca, com son les collites, l’arbrat, els tancaments, les instal·lacions de reg, 
etc. Per tal de valorar aquests últims elements es parteix del seu cost de reposició, 
segons es contempla en diverses publicacions professionals del sector, tenint en 
compte el tipus d’obra i els materials empleats, sense oblidar –si cal- les despeses per 
permisos, honoraris professionals i impostos, que serà necessari assumir en realitzar 
la reposició. 

6. VALORACIÓ DE LES AFECCIONS 

Dels criteris de valoració abans exposats, indemnitzacions derivades de les finques 
afectades i de les reposicions de les instal·lacions o construccions en elles existents, 
es preveu una partida per tots els conceptes de  3.166,29 euros. 
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Finques 
 
 

Núm. de finca: 1 

Terme Municipal: PINÓS 

Codi Finca Projecte: FP-PIN-001 

Referència Cadastral: 25208A013000130000DP 

Polígon 13 

Parcel·la 13 

Titular: AGUT BONSFILLS, JOAQUIN 

Expropiació (m2): 1 

Servitud de pas (m2): 116.1 

Ocupació temporal (m2): 43.98 

Naturalesa: RÚSTICA 

Aprofitament: PINARS I CONREU DE SECÀ 

  

  

  

  

Núm. de finca: 2 

Terme Municipal: PINÓS 

Codi Finca Projecte: FP-PIN-002 

Referència Cadastral: 25208A013000140000DL 

Polígon 13 

Parcel·la 14 

Titular: SEGARRA FONT, JOSÉ 

Expropiació (m2): 1 

Servitud de pas (m2): 74 

Ocupació temporal (m2): 58.71 

Naturalesa: Rústica 

Aprofitament: PINARS I CONREU DE SECÀ 

 
 
 

 
 
 

Núm. de finca: 1 

Terme Municipal: ELS PRATS DE REI 

Codi Finca Projecte: FP-PRR-001 

Referència Cadastral: 25208A013000130000DP 

Polígon 13 

Parcel·la 13 

Titular: CASANOVAS PAMPALONA, FRANCISCA 

Expropiació (m2): 1 

Servitud de pas (m2): 12.88 

Ocupació temporal (m2): 7.62 

Naturalesa: RÚSTICA 

Aprofitament: CONREU DE SECÀ I PASTURES 

  
  

  

  

Núm. de finca: 2 

Terme Municipal: ELS PRATS DE REI 

Codi Finca Projecte: FP-PRR-002 

Referència Cadastral: 08169A005000260000IW 

Polígon 5 

Parcel·la 26 

Titular: SOLDEVILLA TOMASA, FRANCISCA 

Expropiació (m2): 0 

Servitud de pas (m2): 34.98 

Ocupació temporal (m2): 23.91 

Naturalesa: RÚSTICA 

Aprofitament: CONREU DE SECÀ I PASTURES 
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Núm. de finca: 3 

Terme Municipal: ELS PRATS DE REI 

Codi Finca Projecte: FP-PRR-003 

Referència Cadastral: 08169A008000290000IT 

Polígon 8 

Parcel·la 29 

Titular: MARIMON GRAU, ANGELA 

Expropiació (m2): 1 

Servitud de pas (m2): 76.2 

Ocupació temporal (m2): 55.25 

Naturalesa: RÚSTICA 

Aprofitament: CONREU DE SECÀ I PASTURES 

  
  

  

  

Núm. de finca: 4 

Terme Municipal: ELS PRATS DE REI 

Codi Finca Projecte: FP-PRR-004 

Referència Cadastral: 08169A008000190000IA 

Polígon 8 

Parcel·la 19 

Titular: BOTINAS PORREDON, JOSÉ 

Expropiació (m2): 6.12 

Servitud de pas (m2): 0 

Ocupació temporal (m2): 35.89 

Naturalesa: RÚSTICA 

Aprofitament: CONREU DE SECÀ I PASTURES 

 
 
 

 
 
 

Núm. de finca: 1 

Terme Municipal: COPONS 

Codi Finca Projecte: FP-COP-001 

Referència Cadastral: 08070A005001890000AB 

Polígon 5 

Parcel·la 189 

Titular: REMOLÍ INVESTMENTS SL 

Expropiació (m2): 1 

Servitud de pas (m2): 149.88 

Ocupació temporal (m2): 108.75 

Naturalesa: RÚSTICA 

Aprofitament: CONREU DE SECÀ 

  
  

  

  

Núm. de finca: 2 

Terme Municipal: COPONS 

Codi Finca Projecte: FP-COP-002 

Referència Cadastral: 08070A005001910000AA 

Polígon 5 

Parcel·la 191 

Titular: AGOSETTLE, SL 

Expropiació (m2): 1 

Servitud de pas (m2): 49.8 

Ocupació temporal (m2): 41.5 

Naturalesa: RÚSTICA 

Aprofitament: CONREU DE SECÀ 
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Núm. de finca: 1 

Terme Municipal: RUBIÓ 

Codi Finca Projecte: FP-RUO-001 

Referència Cadastral: 08184A001000380000ZM 

Polígon 1 

Parcel·la 38 

Titular: MENSA BOSCH, JOSEFINA 

Expropiació (m2): 1 

Servitud de pas (m2): 11.52 

Ocupació temporal (m2): 5.2 

Naturalesa: RÚSTICA 

Aprofitament: PASTURES 

  

  

  

  
Núm. de finca: 2 

Terme Municipal: RUBIÓ 

Codi Finca Projecte: FP-RUO-002 

Referència Cadastral: 08184A001000370000ZF 

Polígon 1 

Parcel·la 37 

Titular: DARDESA SL 

Expropiació (m2): 0 

Servitud de pas (m2): 24 

Ocupació temporal (m2): 32 

Naturalesa: RÚSTICA 

Aprofitament: CONREU DE SECÀ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Núm. de finca: 3 

Terme Municipal: RUBIÓ 

Codi Finca Projecte: FP-RUO-003 

Referència Cadastral: 08184A002000040000ZB 

Polígon 2 

Parcel·la 4 

Titular: MENSA BOSCH, JOSEFINA 

Expropiació (m2): 1 

Servitud de pas (m2): 12 

Ocupació temporal (m2): 12 

Naturalesa: RÚSTICA 

Aprofitament: CONREU DE SECÀ 

  

  

  

  
Núm. de finca: 1 

Terme Municipal: JORBA 

Codi Finca Projecte: FP-JOR-001 

Referència Cadastral: 08102A001000060000LM 

Polígon 1 

Parcel·la 6 

Titular: MARTINEZ SEUBA, JORDI 

Expropiació (m2): 1 

Servitud de pas (m2): 13.44 

Ocupació temporal (m2): 6.83 

Naturalesa: RÚSTICA 

Aprofitament: PINARS I CONREU DE SECÀ 
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Núm. de finca: 1 

Terme Municipal: ÒDENA 

Codi Finca Projecte: FP-ODE-001 

Referència Cadastral: 08142A01000062000HK 

Polígon 10 

Parcel·la 87 

Titular: TORRENTS TOMÀS, JULITA 

Expropiació (m2): 1 

Servitud de pas (m2): 47.34 

Ocupació temporal (m2): 28.83 

Naturalesa: RÚSTICA 

Aprofitament: CONREU DE SECÀ 

  

  

  

  
Núm. de finca: 2 

Terme Municipal: ÒDENA 

Codi Finca Projecte: FP-ODE-002 

Referència Cadastral: 08142A009001020000HL 

Polígon 9 

Parcel·la 102 

Titular: MORALES PLAZA, BENITO 

Expropiació (m2): 1 

Servitud de pas (m2): 43.86 

Ocupació temporal (m2): 28.2 

Naturalesa: RÚSTICA 

Aprofitament: 
HORT DE REGADIU I FRUITERS DE 

SECÀ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Núm. de finca: 3 

Terme Municipal: ÒDENA 

Codi Finca Projecte: FP-ODE-003 

Referència Cadastral: 08142A011000470000HZ 

Polígon 11 

Parcel·la 47 

Titular: PLANAS RIERA, GRISELDA 

Expropiació (m2): 1 

Servitud de pas (m2): 28.08 

Ocupació temporal (m2): 13.58 

Naturalesa: RÚSTICA 

Aprofitament: CONREU DE SECÀ I PASTURES 

  

  

  

  
Núm. de finca: 4 

Terme Municipal: ÒDENA 

Codi Finca Projecte: FP-ODE-004 

Referència Cadastral: 08142A011000530000HW 

Polígon 11 

Parcel·la 53 

Titular: CAÑELLAS PONS, MONTSERRAT 

Expropiació (m2): 1 

Servitud de pas (m2): 26.34 

Ocupació temporal (m2): 15.84 

Naturalesa: RÚSTICA 

Aprofitament: CONREU DE SECÀ 
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Núm. de finca: 5 

Terme Municipal: ÒDENA 

Codi Finca Projecte: FP-ODE-005 

Referència Cadastral: 08142A011000770000HE 

Polígon 11 

Parcel·la 77 

Titular: MONCUNILL REIXAC, DOLORES 

Expropiació (m2): 1 

Servitud de pas (m2): 18.54 

Ocupació temporal (m2): 10.76 

Naturalesa: RÚSTICA 

Aprofitament: CONREU DE SECÀ 
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APÈNDIX 3: FITXES INDIVIDUALITZADES 
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CP2_DR3(D11) 

FINCA NÚM: 
TERME 

MUNICIPAL 
FINCA DADES CADASTRALS 

1 FP-PIN-001 Pinós 
Can 

Duarri 

TITULAR CADASTRAL POLÍGON PARCEL·LA 

JOAQUIN AGUT BONSFILLS 

13 13 REFERÈNCIA CADASTRAL 

25208A013000130000DP 

 
 

TITULAR 

NOM JOAQUIN AGUT BONSFILLS 

ADREÇA  

POBLACIÓ C.P. NIE/NIF 

   

 
 

ALTRES TITULARS DELS DRETS 

CONCEPTE - 

NOM - 

ADREÇA - 

POBLACIÓ C.P. NIE/NIF 

- - - 

 
 

QUALIFICACIÓ NATURALESA APROFITAMENT 

RÚSTICA PRIVADA PINAR MADERABLE I CONREU DE SECÀ 

 
 

AFECCIONS 

EXPROPIACIO 
(m²) 

SERVITUD 
OCUPACIÓ 

TEMPORAL (m²) 

1 
LONGITUD (m) AMPLADA (m) SUPERFICIE (m²) 

43,98 
19,35 6 116,1 

 
 

 
DESCRIPCIÓ DE LA FINCA, EDIFICACIONS I INSTAL·LACIONS AFECTADES 

 
Parcel·la constituïda principalment per pinars i destinada a labors de secà. Afecció improductiu/forestal 
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CP2_D12 

CODI FINCA 
TERME 

MUNICIPAL 
FINCA DADES CADASTRALS 

2 FP-PIN-002 Pinós Can Cabot 

TITULAR CADASTRAL POLÍGON PARCEL·LA 

JOSÉ SEGARRA FONT 

13 14 REFERÈNCIA CADASTRAL 

25208A013000140000DL 

 
 

TITULAR 

NOM JOSÉ SEGARRA FONT 

ADREÇA  

POBLACIÓ C.P. NIE/NIF 

   

 
 

ALTRES TITULARS DELS DRETS 

CONCEPTE - 

NOM - 

ADREÇA - 

POBLACIÓ C.P. NIE/NIF 

- - - 

 
 

QUALIFICACIÓ NATURALESA APROFITAMENT 

RÚSTICA PRIVADA PINAR MADERABLE I CONREU DE SECÀ 

 
 

AFECCIONS 

EXPROPIACIO 
(m²) 

SERVITUD 
OCUPACIÓ 

TEMPORAL (m²) 

1 
LONGITUD (m) AMPLADA (m) SUPERFICIE (m²) 

58,710 
12.37 6 74.22 

 
 

 
DESCRIPCIÓ DE LA FINCA, EDIFICACIONS I INSTAL·LACIONS AFECTADES 

 
Parcel·la constituïda principalment per pinars i destinada a labors de secà. Afecció improductiu/forestal 
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R6B_D01 

CODI FINCA 
TERME 

MUNICIPAL 
FINCA DADES CADASTRALS 

1 
FP-PRR-

001 
Els Prats del Rei Can Gili 

TITULAR CADASTRAL POLÍGON PARCEL·LA 

MARGARITA CASANOVAS PAMPALONA 

5 54 REFERÈNCIA CADASTRAL 

08169A005000540000IS 

 
 

TITULAR 

NOM MARGARITA CASANOVAS PAMPALONA 

ADREÇA  

POBLACIÓ C.P. NIE/NIF 

   

 
 

ALTRES TITULARS DELS DRETS 

CONCEPTE - 

NOM - 

ADREÇA - 

POBLACIÓ C.P. NIE/NIF 

- - - 

 
 

QUALIFICACIÓ NATURALESA APROFITAMENT 

RÚSTICA PRIVADA CONREU DE SECÀ I PASTURES 

 
 

AFECCIONS 

EXPROPIACIO 
(m²) 

SERVITUD 
OCUPACIÓ 

TEMPORAL (m²) 

1 
LONGITUD (m) AMPLADA (m) SUPERFICIE (m²) 

7,62 
2,03 6 12,88 

 
 

 
DESCRIPCIÓ DE LA FINCA, EDIFICACIONS I INSTAL·LACIONS AFECTADES 

 
Parcel·la destinada a labors de secà i a pastures. Afecció improductiu/forestal 
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R6B_D03 

CODI FINCA 
TERME 

MUNICIPAL 
FINCA DADES CADASTRALS 

2 
FP-PRR-

002 
Els Prats del Rei La Vall 

TITULAR CADASTRAL POLÍGON PARCEL·LA 

FRANCISCA SOLDEVILLA TOMASA 

5 26 REFERÈNCIA CADASTRAL 

08169A005000260000IW 

 
 

TITULAR 

NOM FRANCISCA SOLDEVILA TOMASA 

ADREÇA  

POBLACIÓ C.P. NIE/NIF 

   

 
 

ALTRES TITULARS DELS DRETS 

CONCEPTE - 

NOM ANTONIO VALL SOLDEVILA 

ADREÇA  

POBLACIÓ C.P. NIE/NIF 

   

 
 

QUALIFICACIÓ NATURALESA APROFITAMENT 

RÚSTICA PRIVADA CONREU DE SECÀ I PASTURES 

 
 

AFECCIONS 

EXPROPIACIO 
(m²) 

SERVITUD 
OCUPACIÓ 

TEMPORAL (m²) 

0 
LONGITUD (m) AMPLADA (m) SUPERFICIE (m²) 

23.91 
5.83 6 34.98 

 
 

 
DESCRIPCIÓ DE LA FINCA, EDIFICACIONS I INSTAL·LACIONS AFECTADES 

 
Parcel·la destinada a labors de secà i a pastures. 
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R6B_D06 

CODI FINCA 
TERME 

MUNICIPAL 
FINCA DADES CADASTRALS 

3 
FP-PRR-

003 
Els Prats del Rei Calsines 

TITULAR CADASTRAL POLÍGON PARCEL·LA 

ANGELA MARIMON GRAU 

8 29 REFERÈNCIA CADASTRAL 

08169A008000290000IT 

 
 

TITULAR 

NOM ANGELA MARIMON GRAU 

ADREÇA  

POBLACIÓ C.P. NIE/NIF 

   

 
 

ALTRES TITULARS DELS DRETS 

CONCEPTE - 

NOM - 

ADREÇA - 

POBLACIÓ C.P. NIE/NIF 

- - - 

 
 

QUALIFICACIÓ NATURALESA APROFITAMENT 

RÚSTICA PRIVADA CONREU DE SECÀ I PASTURES 

 
 

AFECCIONS 

EXPROPIACIO 
(m²) 

SERVITUD 
OCUPACIÓ 

TEMPORAL (m²) 

1 
LONGITUD (m) AMPLADA (m) SUPERFICIE (m²) 

55,25 
10,16 7,5 76.20 

 
 

 
DESCRIPCIÓ DE LA FINCA, EDIFICACIONS I INSTAL·LACIONS AFECTADES 

 
Parcel·la destinada a labors de secà i a pastures. 
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R6B_D07 

CODI FINCA 
TERME 

MUNICIPAL 
FINCA DADES CADASTRALS 

4 
FP-PRR-

004 
Els Prats del Rei Calsines 

TITULAR CADASTRAL POLÍGON PARCEL·LA 

JOSE BOTINAS PORREDON 

8 19 REFERÈNCIA CADASTRAL 

08169A008000190000IA 

 
 

TITULAR 

NOM JOSE BOTINAS PORREDON 

ADREÇA  

POBLACIÓ C.P. NIE/NIF 

   

 
 

ALTRES TITULARS DELS DRETS 

CONCEPTE - 

NOM - 

ADREÇA - 

POBLACIÓ C.P. NIE/NIF 

- - - 

 
 

QUALIFICACI NATURALESA APROFITAMENT 

RÚSTICA PRIVADA CONREU DE SECÀ I PASTURES 

 
 

AFECCIONS 

EXPROPIACIO 
(m²) 

SERVITUD 
OCUPACIÓ 

TEMPORAL (m²) 

6,12 
LONGITUD (m) AMPLADA (m) SUPERFICIE (m²) 

35,89 
- - - 

 
 

 
DESCRIPCIÓ DE LA FINCA, EDIFICACIONS I INSTAL·LACIONS AFECTADES 

 
Parcel·la destinada a labors de secà i a pastures. 
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R6B_D24 

CODI FINCA 
TERME 

MUNICIPAL 
FINCA DADES CADASTRALS 

1 
FP-COP-

001 
Copons 

Rasa 
Fonda 

TITULAR CADASTRAL POLÍGON PARCEL·LA 

REMOLI INVESTMENTS, SL 

5 189 REFERÈNCIA CADASTRAL 

08070A005001890000AB 

 
 

TITULAR 

NOM REMOLÍ INVESTMENTS, SL 

ADREÇA  

POBLACIÓ C.P. NIE/NIF 

   

 
 

ALTRES TITULARS DELS DRETS 

CONCEPTE - 

NOM - 

ADREÇA - 

POBLACIÓ C.P. NIE/NIF 

- - - 

 
 

QUALIFICACIÓ NATURALESA APROFITAMENT 

RÚSTICA PRIVADA CONREU DE SECÀ 

 
 

AFECCIONS 

EXPROPIACIO 
(m²) 

SERVITUD 
OCUPACIÓ 

TEMPORAL (m²) 

1 
LONGITUD (m) AMPLADA (m) SUPERFICIE (m²) 

108,75 
24,98 6 149,88 

 
 

 
DESCRIPCIÓ DE LA FINCA, EDIFICACIONS I INSTAL·LACIONS AFECTADES 

 
Parcel·la amb part de matolls i destinada a labors de secà. 
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R6B_D25 

CODI FINCA 
TERME 

MUNICIPAL 
FINCA DADES CADASTRALS 

2 
FP-COP-

002 
Copons 

Rasa 
Fonda 

TITULAR CADASTRAL POLÍGON PARCEL·LA 

AGOSETTLE, SL 

5 191 REFERÈNCIA CADASTRAL 

08070A005001910000AA 

 
 

TITULAR 

NOM AGOSETTLE, SL 

ADREÇA  

POBLACIÓ C.P. NIE/NIF 

   

 
 

ALTRES TITULARS DELS DRETS 

CONCEPTE - 

NOM - 

ADREÇA - 

POBLACIÓ C.P. NIE/NIF 

- - - 

 
 

QUALIFICACIÓ NATURALESA APROFITAMENT 

RÚSTICA PRIVADA CONREU DE SECÀ 

 
 

AFECCIONS 

EXPROPIACIO 
(m²) 

SERVITUD 
OCUPACIÓ 

TEMPORAL (m²) 

1 
LONGITUD (m) AMPLADA (m) SUPERFICIE (m²) 

41,5 
8,3 6 49,8 

 
 

 
DESCRIPCIÓ DE LA FINCA, EDIFICACIONS I INSTAL·LACIONS AFECTADES 

 
Parcel·la amb part de matolls i destinada principalment a labors de secà. 
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R6B_D30 

CODI FINCA 
TERME 

MUNICIPAL 
FINCA DADES CADASTRALS 

1 
FP-RUO-

001 
Rubió 

Cal 
Cintarro 

TITULAR CADASTRAL POLÍGON PARCEL·LA 

JOSEFINA MENSA BOSCH 

1 38 REFERÈNCIA CADASTRAL 

08184A001000380000ZM 

 
 

TITULAR 

NOM JOSEFINA MENSA BOSCH 

ADREÇA  

POBLACIÓ C.P. NIE/NIF 

   

 
 

ALTRES TITULARS DELS DRETS 

CONCEPTE - 

NOM - 

ADREÇA - 

POBLACIÓ C.P. NIE/NIF 

- - - 

 
 

QUALIFICACIÓ NATURALESA APROFITAMENT 

RÚSTICA PRIVADA PASTURES 

 
 

AFECCIONS 

EXPROPIACIO 
(m²) 

SERVITUD 
OCUPACIÓ 

TEMPORAL (m²) 

1 
LONGITUD (m) AMPLADA (m) SUPERFICIE (m²) 

5,20 
1,92 6 11,52 

 
 

 
DESCRIPCIÓ DE LA FINCA, EDIFICACIONS I INSTAL·LACIONS AFECTADES 

 
Parcel·la destinada a pastures. Afecció improductiu/forestal 
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R6B_D31 

CODI FINCA 
TERME 

MUNICIPAL 
FINCA DADES CADASTRALS 

2 
FP-RU0-

002 
Rubió Cal Torra 

TITULAR CADASTRAL POLÍGON PARCEL·LA 

DARDESA, SL 

1 37 REFERÈNCIA CADASTRAL 

08184A001000370000ZF 

 
 

TITULAR 

NOM DARDESA, SL 

ADREÇA  

POBLACIÓ C.P. NIE/NIF 

   

 
 

ALTRES TITULARS DELS DRETS 

CONCEPTE - 

NOM - 

ADREÇA - 

POBLACIÓ C.P. NIE/NIF 

- - - 

 
 

QUALIFICACIÓ NATURALESA APROFITAMENT 

RÚSTICA PRIVADA CONREU DE SECÀ 

 
 

AFECCIONS 

EXPROPIACIO 
(m²) 

SERVITUD 
OCUPACIÓ 

TEMPORAL (m²) 

0 
LONGITUD (m) AMPLADA (m) SUPERFICIE (m²) 

32 
4 6 24 

 
 

 
DESCRIPCIÓ DE LA FINCA, EDIFICACIONS I INSTAL·LACIONS AFECTADES 

 
Parcel·la amb part de matolls i destinada a labors de secà.  
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R6B_D31 

CODI FINCA 
TERME 

MUNICIPAL 
FINCA DADES CADASTRALS 

3 
FP-RU0-

003 
Rubió Cal Torra 

TITULAR CADASTRAL POLÍGON PARCEL·LA 

JOSEFINA MENSA BOSCH 

2 004 REFERÈNCIA CADASTRAL 

08184A002000040000ZB 

 
 

TITULAR 

NOM JOSEFINA MENSA BOSCH 

ADREÇA  

POBLACIÓ C.P. NIE/NIF 

   

 
 

ALTRES TITULARS DELS DRETS 

CONCEPTE - 

NOM - 

ADREÇA - 

POBLACIÓ C.P. NIE/NIF 

- - - 

 
 

QUALIFICACIÓ NATURALESA APROFITAMENT 

RÚSTICA PRIVADA CONREU DE SECÀ 

 
 

AFECCIONS 

EXPROPIACIO 
(m²) 

SERVITUD 
OCUPACIÓ 

TEMPORAL (m²) 

1 
LONGITUD (m) AMPLADA (m) SUPERFICIE (m²) 

12 
2 6 12 

 
 

 
DESCRIPCIÓ DE LA FINCA, EDIFICACIONS I INSTAL·LACIONS AFECTADES 

 
Parcel·la amb part de matolls i destinada a labors de secà. Afecció improductiu/forestal 
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R6B_D32 

CODI FINCA 
TERME 

MUNICIPAL 
FINCA DADES CADASTRALS 

1 
FP-JOR-

001 
Jorba 

Camí de 
Cal Diable 

TITULAR CADASTRAL POLÍGON PARCEL·LA 

JORDI MARTINEZ SEUBA 

1 6 REFERÈNCIA CADASTRAL 

08102A001000060000LM 

 
 

TITULAR 

NOM JORDI MARTINEZ SEUBA 

ADREÇA  

POBLACIÓ C.P. NIE/NIF 

   

 
 

ALTRES TITULARS DELS DRETS 

CONCEPTE - 

NOM NURA SEUBA GRAU 

ADREÇA  

POBLACIÓ C.P. NIE/NIF 

   

 
 

QUALIFICACIÓ NATURALESA APROFITAMENT 

RÚSTICA PRIVADA PINARS I CONREU DE SECÀ 

 
 

AFECCIONS 

EXPROPIACIO 
(m²) 

SERVITUD 
OCUPACIÓ 

TEMPORAL (m²) 

1 
LONGITUD (m) AMPLADA (m) SUPERFICIE (m²) 

6,83 
2,24 -6 13,44 

 
 

 
DESCRIPCIÓ DE LA FINCA, EDIFICACIONS I INSTAL·LACIONS AFECTADES 

 
Parcel·la amb part de pinars i destinada a labors de secà. Afecció improductiu/forestal 
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R6B_D36 

CODI FINCA 
TERME 

MUNICIPAL 
FINCA DADES CADASTRALS 

1 
FP-ODE-

001 
Òdena 

Can 
Torrents 

TITULAR CADASTRAL POLÍGON PARCEL·LA 

JULITA TORRENTS TOMAS 

10 87 REFERÈNCIA CADASTRAL 

08142A010000620000HK 

 
 

TITULAR 

NOM JULITA TORRENTS TOMAS 

ADREÇA  

POBLACIÓ C.P. NIE/NIF 

   

 
 

ALTRES TITULARS DELS DRETS 

CONCEPTE - 

NOM - 

ADREÇA - 

POBLACIÓ C.P. NIE/NIF 

- - - 

 
 

QUALIFICACIÓ NATURALESA APROFITAMENT 

RÚSTICA PRIVADA IMPRODUCTIU 

 
 

AFECCIONS 

EXPROPIACIO 
(m²) 

SERVITUD 
OCUPACIÓ 

TEMPORAL (m²) 

1 
LONGITUD (m) AMPLADA (m) SUPERFICIE (m²) 

28,83 
7,89 6 47,34 

 
 

 
DESCRIPCIÓ DE LA FINCA, EDIFICACIONS I INSTAL·LACIONS AFECTADES 

 
Parcel·la amb vivenda. Subparcel·la afectada sense aprofitament 
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R6B_D39 

CODI FINCA 
TERME 

MUNICIPAL 
FINCA DADES CADASTRALS 

2 
FP-ODE-

002 
Òdena 

No 
Informat 

TITULAR CADASTRAL POLÍGON PARCEL·LA 

BENITO MORALES PLAZA 

9 102 REFERÈNCIA CADASTRAL 

08142A009001020000HL 

 
 

TITULAR 

NOM BENITO MORALES PLAZA 

ADREÇA  

POBLACIÓ C.P. NIE/NIF 

   

 
 

ALTRES TITULARS DELS DRETS 

CONCEPTE - 

NOM MANUELA GIL MARTIN 

ADREÇA  

POBLACIÓ C.P. NIE/NIF 

   

 
 

QUALIFICACIÓ NATURALESA APROFITAMENT 

RÚSTICA PRIVADA HORT DE REGADIU I FRUITERS DE SECÀ 

 
 

AFECCIONS 

EXPROPIACIO 
(m²) 

SERVITUD 
OCUPACIÓ 

TEMPORAL (m²) 

1 
LONGITUD (m) AMPLADA (m) SUPERFICIE (m²) 

28,20 
7,31 6 43,86 

 
 

 
DESCRIPCIÓ DE LA FINCA, EDIFICACIONS I INSTAL·LACIONS AFECTADES 

 
Parcel·la amb presència d’arbres de ribera i destinada a l’hort de regadiu i a fruiters de secà. 
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R6B_D40 

CODI FINCA 
TERME 

MUNICIPAL 
FINCA DADES CADASTRALS 

3 
FP-ODE-

003 
Òdena 

La Vinya 
de Penna 

TITULAR CADASTRAL POLÍGON PARCEL·LA 

GRISELDA PLANAS RIERA 

11 47 REFERÈNCIA CADASTRAL 

08142A011000470000HZ 

 
 

TITULAR 

NOM GRISELDA PLANAS RIERA 

ADREÇA  

POBLACIÓ C.P. NIE/NIF 

   

 
 

ALTRES TITULARS DELS DRETS 

CONCEPTE - 

NOM - 

ADREÇA - 

POBLACIÓ C.P. NIE/NIF 

- - - 

 
 

QUALIFICACIÓ NATURALESA APROFITAMENT 

RÚSTICA PRIVADA CONREU DE SECÀ I PASTURES 

 
 

AFECCIONS 

EXPROPIACIO 
(m²) 

SERVITUD 
OCUPACIÓ 

TEMPORAL (m²) 

1 
LONGITUD (m) AMPLADA (m) SUPERFICIE (m²) 

13,58 
4.68 6 28,08 

 
 

 
DESCRIPCIÓ DE LA FINCA, EDIFICACIONS I INSTAL·LACIONS AFECTADES 

 
Parcel·la destinada al conreu de secà i a pastures. Afecció improductiu/forestal 

 

 
 

 
 
 

 

AAP
Sello
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R6B_D41 

CODI FINCA 
TERME 

MUNICIPAL 
FINCA DADES CADASTRALS 

4 
FP-ODE-

004 
Òdena 

No 
Informat 

TITULAR CADASTRAL POLÍGON PARCEL·LA 

MONTSERRAT CAÑELLAS PONS 

11 53 REFERÈNCIA CADASTRAL 

08142A011000530000HW 

 
 

TITULAR 

NOM MONTSERRAT CAÑELLAS PONS 

ADREÇA  

POBLACIÓ C.P. NIE/NIF 

   

 
 

ALTRES TITULARS DELS DRETS 

CONCEPTE - 

NOM JAIME JORBA CAÑELLAS 

ADREÇA  

POBLACIÓ C.P. NIE/NIF 

   

 
 

QUALIFICACIÓ NATURALESA APROFITAMENT 

RÚSTICA PRIVADA CONREU DE SECÀ 

 
 

AFECCIONS 

EXPROPIACIO 
(m²) 

SERVITUD 
OCUPACIÓ 

TEMPORAL (m²) 

1 
LONGITUD (m) AMPLADA (m) SUPERFICIE (m²) 

15,84 
4,39 6 26.34 

 
 

 
DESCRIPCIÓ DE LA FINCA, EDIFICACIONS I INSTAL·LACIONS AFECTADES 

 
Parcel·la destinada al conreu de secà. Afecció improductiu/forestal 
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R6B_D42 

CODI FINCA 
TERME 

MUNICIPAL 
FINCA DADES CADASTRALS 

5 
FP-ODE-

005 
Òdena 

No 
Informat 

TITULAR CADASTRAL POLÍGON PARCEL·LA 

DOLORES MONCUNILL REIXACH 

11 77 REFERÈNCIA CADASTRAL 

08142A011000770000HE 

 
 

TITULAR 

NOM DOLORES MONCUNILL REIXACH 

ADREÇA  

POBLACIÓ C.P. NIE/NIF 

   

 
 

ALTRES TITULARS DELS DRETS 

CONCEPTE - 

NOM - 

ADREÇA - 

POBLACIÓ C.P. NIE/NIF 

- - - 

 
 

QUALIFICACIÓ NATURALESA APROFITAMENT 

RÚSTICA PRIVADA CONREU DE SECÀ 

 
 

AFECCIONS 

EXPROPIACIO 
(m²) 

SERVITUD 
OCUPACIÓ 

TEMPORAL (m²) 

1 
LONGITUD (m) AMPLADA (m) SUPERFICIE (m²) 

10,76 
3,09 6 18,54 

 
 

 
DESCRIPCIÓ DE LA FINCA, EDIFICACIONS I INSTAL·LACIONS AFECTADES 

 
Parcel·la destinada al conreu de secà. 
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Nº FINCA 
CORRELATIU 

MUNICIPI 
FINCA 

NÚM FINCA 
REFERENCIA 
CADASTRAL 

POLÍGON PARCEL·LA NATURALESA TITULAR 
ADREÇA DEL 

TITULAR CADASTRAL 

EXPROPIACIÓ / 
AUTORITZACIÓ 

D’OCUPACIÓ 
PERMANENT 

(m2) 

SERVITUD DE 
PAS / 

AUTORITZACIÓ 
DE PAS 

PERMANENT 
(m2) 

OCUPACIÓ 
TEMPORAL / 

AUTORITZACIÓ 
D’OCUPACIÓ 
TEMPORAL 

(m2) 

1 PINOS FP-PIN-001 25208A013000130000DP 13 13 Rústica 
AGUT BONSFILLS, 

JOAQUIN 
 1 116 44 

2 PINOS FP-PIN-002 25208A013000140000DL 13 14 Rústica SEGARRA FONT, JOSÉ  1 74 59 

1 
ELS PRATS 

DE REI 
FP-PRR-001 08169A005000540000IS 5 54 Rústica 

CASANOVAS PAMPALONA, 
MARGARITA 

 1 13 8 

2 
ELS PRATS 

DE REI 
FP-PRR-002 08169A005000260000IW 5 26 Rústica 

SOLDEVILLA TOMASA, 
FRANCISCA 

 0 35 24 

3 
ELS PRATS 

DE REI 
FP-PRR-003 08169A008000290000IT 8 29 Rústica MARIMON GRAU, ANGELA  1 76 55 

4 
ELS PRATS 

DE REI 
FP-PRR-004 08169A008000190000IA 8 19 Rústica 

BOTINES PORREDON, 
JOSÉ 

 6 0 36 

1 COPONS FP-COP-001 08070A005001890000AB 5 189 Rústica REMOLÍ INVESTMENTS SL  1 150 109 
2 COPONS FP-COP-002 08070A005001910000AA 5 191 Rústica AGOSETTLE, SL  1 50 42 

1 RUBIÓ FP-RUO-001 08184A001000380000ZM 1 38 Rústica MENSA BOSCH, JOSEFINA  1 12 5 

2 RUBIÓ FP-RUO-002 08184A001000370000ZF 1 37 Rústica  DARDESA, SL  0 24 32 
3 RUBIÓ FP-RUO-003 08184A002000040000ZB 2 4 Rústica MENSA BOSCH, JOSEFINA  1 12 12 

1 JORBA FP-JOR-001 08102A001000060000LM 1 6 Rústica MARTINEZ SEUBA, JORDI  1 13 7 

1 ÒDENA FP-ODE-001 08142A010000620000HK 10 87 Rústica 
TORRENTS TOMÀS, 

JULITA 
 1 47 29 

2 ÒDENA FP-ODE-002 08142A009001020000HL 9 102 Rústica MORALES PLAZA, BENITO  1 44 28 

3 ÒDENA FP-ODE-003 08142A011000470000HZ 11 47 Rústica PLANAS RIERA, GRISELDA  1 28 14 

4 ÒDENA FP-ODE-004 08142A011000530000HW 11 53 Rústica 
CAÑELLES PONS, 

MONTSERRAT 
 1 26 16 

5 ÒDENA FP-ODE-005 08142A011000770000HE 11 77 Rústica 
MONCUNILL REIXAC, 

DOLORES 
  1 19 11 

        
    

       TOTAL PINOS   2 190 103 

       TOTAL PRATS DEL REI   8 124 123 

       TOTAL COPONS   2 200 151 

       TOTAL RUBIÓ   2 48 49 

       TOTAL JORBA   1 13 7 

       TOTAL ÒDENA   5 164 98 
       TOTAL   20 739 531 
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SÍNTESI AMBIENTAL del PROJECTE 

F-0150 versió 1.0

REDACTOR PROJECTE:             Carlos Martin Freixa 

NOM DE L’OBRA: Projecte d’adequació i millora dels desguassos de la 

canonada baixant de l’ETAP de la Llossa Del Cavall. Clau 

RIR: 2015/055 

UBICACIÓ:              Solsonès, Bages i 

Anoia

RESPONSABLE DEL QÜESTIONARI:            Carlos Martin Freixa 

 El projecte inclou un càlcul/estimació dels volums i característiques dels residus que 
s’originaran en l’obra 

 El projecte inclou una descripció del tractament i destí que se’ls donarà als residus generats 
en l’obra 

 El projecte inclou les afeccions ambientals de l’execució de l’obra 

 El projecte inclou mesures per a minimitzar les afeccions ambientals 

 El projecte requereix un Estudi d’Impacte Ambiental (EIA) o una Avaluació d’Impacte 
 Ambiental (AIA).   
 Empresa que elabora l’EIA:___________________________________________________ 

1. AFECTACIONS I ALTERNATIVES PREVISTES DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 

1.1 Tipus d’afeccions ambientals previstes durant l’execució de l’obra 

 Generació de residus inerts 

 Generació de residus no inerts  

 Generació d’aigües residuals 

 Generació de soroll (continu i/o puntual) 

 Afeccions previstes al sòl i/o subsòl 

 Afeccions previstes a l’aigua (aigües freàtiques, cursos d’aigua superficials o litoral) 

 Afeccions previstes a l’atmosfera (partícules de pols, emissió de gasos, etc.) 

 Afeccions previstes a la flora i fauna (destrucció de vegetació, etc.) 

 Afeccions previstes a la població durant l’execució de l’obra 

 Altres afeccions previstes:______________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 Afeccions previstes al paisatge (desmunts i terraplens...):______________________ 

___________________________________________________________________

1.2 Alternatives del projecte per a la reducció de les afeccions ambientals durant 
l’execució de l’obra 

 S’han considerat alternatives del projecte per a reduir les afeccions ambientals 

 Quines:_____________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________ 

 No s’han considerat  alternatives del projecte per a reduir les afeccions ambientals 

 Per què?: No s’ha considerat reduir  les possibles afeccions ambientals més enllà 

d’allò, ja considerat en projecte, sense que això suposes un minvament en la qualitat 

de l’obra o un sobre cost de la mateixa no assumible. 

1.3 Actuacions previstes per a la minimització de les afeccions ambientals 

 Actuacions previstes per a minimitzar la generació de residus inerts: classificació i 

reciclatge 

 Actuacions previstes per a minimitzar la generació de residus no inerts:  

 Actuacions previstes per a minimitzar la generació d’aigües residuals: 

 Actuacions previstes per a minimitzar la generació de soroll (continu i/o puntual):  

 Actuacions previstes per a minimitzar les afeccions al sòl i/o subsòl:  

 Actuacions previstes per a minimitzar les afeccions a l’aigua:  

 Actuacions previstes per a minimitzar les afeccions a l’atmosfera (pols, etc.):  

 Actuacions previstes per a minimitzar les afeccions a la flora i fauna: 

 Actuacions previstes per a minimitzar les afeccions a la població: 

 Actuacions previstes per a minimitzar altres afeccions previstes: 

 Afeccions previstes al paisatge (desmunts i terraplens...): 
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2. AFECTACIONS I ALTERNATIVES PREVISTES EN L’EXPLOTACIÓ DE LA NOVA 
INFRAESTRUCTURA 

2.1 Tipus d’afeccions ambientals  

 Consum energètic innecessari 

Tipus d’energia__________________________ 

 Consum innecessari d’aigua 

 Consum innecessari de reactius 

 Consum innecessari de combustibles 

 Generació de residus inerts 

 Generació de residus no inerts  

 Generació d’aigües residuals 

 Generació de soroll (continu i/o puntual) 

 Afeccions previstes al sòl i/o subsòl 

 Afeccions previstes a l’aigua (aigües freàtiques, cursos d’aigua superficials o litoral) 

 Afeccions previstes a l’atmosfera (partícules de pols, emissió de gasos, etc.) 

 Afeccions previstes a la població  

 Altres afeccions previstes:______________________________________________  

 ___________________________________________________________________ 

 Afeccions previstes al paisatge __________________________________________ 

  ___________________________________________________________________ 

2.2 Alternatives per a la reducció de les afeccions ambientals  

 S’han considerat alternatives en el projecte per a reduir les afeccions ambientals 

generades en l’explotació de la nova infraestructura. 

 Quines:_____________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________ 

 No s’han considerat  alternatives en el projecte per a reduir les afeccions ambientals 

Per què?: No es considera que l’ús de l’obra a construir pugui suposar cap tipus 

d’afectació ambiental. 

Rebut PRIMA:
Carlos Martin Freixa 

Signatura 

Data: Novembre de 2016 

Nom i cognoms:
David Franch i Vaca 

Signatura 

Data: Novembre de 2016 
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1. OBJECTE DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

1.1. Identificació de les obres 

1.2. Objecte 

Projecte d’Adequació i millora dels desguassos de la 

canonada baixant de l’ETAP de La Llosa del Cavall

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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2. PROMOTOR-PROPIETARI 

3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

4. DADES DEL PROJECTE 

4.1. Autor del Projecte 

4.2. Tipologia de l’obra 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.3. Situació 

4.4. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans 

d'evacuació 

SERVEIS ASSISTENCIALS 

CAP Solsonès (Solsona) 
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CAP Cardona

Passeig Mossén Joan Riba, 1 
08261 Cardona 
Telèfon:  93 869 24 50 
Correu electrònic: eapcardona.cc.ics@gencat.cat 

CAP Goretti Badia

Pl. De la Serradora, 1 
08260 Súria 
Telèfon:  93 869 40 07 
Correu electrònic: eapsuria.cc.ics@gencat.cat 

CAP Calaf

Ctra. Llarga, s/n 
08280 Calaf 
Telèfon:  93 869 87 79 
Correu electrònic: eapcalaf.cc.ics@gencat.cat 

CAP Igualada Nord

C/ Bèlgica, 5 
08700 Igualada 
Telèfon:  938 07 58 00 
Correu electrònic: capnord@csa.cat 

HOSPITAL d’Igualada

Av. Catalunya, 11 
08700 Igualada 
Telèfon:  938 07 55 00 
Urgències: 938 07 55 77 

HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU DE MANRESA 

Dr. Joan Soler, s/n 
08243 Manresa 
Telèfon:  93 874 21 12 

TELÉFONS D’INTERÈS 

Central d’emergències 112 

Ambulàncies   061 

Bombers   112 

Mossos d’Esquadra  112 

Policia     092 

4.5. Pressupost d'execució material del projecte 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa 

la Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 

484.971,97€. (quatre-cents vuitanta-quatre mil nou-cents setanta-un euros amb noranta-

set cèntims). 

4.6. Pressupost d'execució material de l’estudi de seguretat 

El Pressupost d’Execució Material de l’estudi de seguretat i salut (PEM) estimat de referència 

per aquest projecte, exclosa les Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 11.653,56 €. 

(onze mil sis-cents cinquanta-tres euros amb cinquanta-sis cèntims). 

4.7. Termini d'execució 

El termini estimat de duració de la totalitat dels treballs d’obra que formen part del present 

projecte és de 12 mesos es dividiran segons l’annex 12 de planificació. 

4.8. Mà d'obra prevista 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 9  persones, calculada en funció a la 

suburbà en la que s’estima major número de treballadors.  

Donada que les actuacions que formen part del projecte d’adequació i millora no es 

realitzaran simultàniament, l’estimació de mà d’obra mitja es calcula de 6 persones, 

calculant-se la disposició de dos equips de treball amb una mitja de 2-3 persones per equip.  

4.9. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 

Oficial 1a 
Oficial 1a paleta 
Oficial 1a encofrador 
Oficial 1a ferrallista 
Oficial 1a soldador 
Oficial 1a manyà 
Oficial 1a electricista 
Oficial 1a muntador 
Oficial 1a d'obra pública 
Ajudant encofrador 
Ajudant ferrallista 
Ajudant manyà 
Ajudant electricista 
Ajudant muntador 
Manobre 
Manobre especialista 
Equip d'operaris per impermeabilització 
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4.10. Tipologia dels materials  

4.11. Maquinaria prevista per a executar l’obra 

5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 

-

-

-
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5.3. Instal·lació de sanejament 

5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 
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6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 

6.1. Serveis higiènics 

6.2. Vestuaris 

6.3. Menjador

6.4. Local d'assistència a accidentats 
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7. ÀREES AUXILIARS 

7.1. Centrals i plantes 

-

-

-

-

-

-

-

7.2. Tallers

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

7.3. Zones d'apilament. Magatzems 

-

-

-

-

8. TRACTAMENT DE RESIDUS 

9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
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9.1. Manipulació 

9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 

a.

b.
c. 

d.

e.
f. 
g.
h.
i.

10. CONDICIONS DE L'ENTORN 
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10.1. Serveis afectats 

10.2. Servituds 

10.3. Característiques meteorològiques 
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10.4. Característiques del terreny 

Zona.1

Zona 2:

Zona 3:

Zona 4:

Zona 5:

Zona 6:
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10.5. Característiques de l'entorn 

11. UNITATS CONSTRUCTIVES 

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o
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o

o

12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 

12.1.  Procediments d'execució 

o

o

o

12.2. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 

’Annex 12 Pla d’Obra
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13. TREBALLS EN ESPAIS CONFINATS 

 DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS 

RISCOS MÉS FREQÜENTS 
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MESURES PREVENTIVES 

o

o

o
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FORMACIÓ DELS TREBALLADORS 

NORMES DE SEGURETAT 
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o

o

o

o

o

o

o

o

o

PRENDES DE PROTECCIÓ PERSONAL 
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14. TREBALLS EN ALÇADA 

SISTEMES DE TREBALLA A UTILITZAR 

Trípode    Sistema anticaigudes retràctil 

Conjunt de corda d’ancoratge i sistema anticaigudes de corredissa 

CONDICIONS DE LES ESCALES DE MA 
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tot i que es recomana la utilització d’equips 

de protecció a partir dels 2 m. 

CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ ANTICAIGUDA 
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o

o

o

o

o

o
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15. NORMES PER A TREBALLS NOCTURNS 

16. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS 

AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 

17. MEDIAMBIENT LABORAL 

17.1. Agents atmosfèrics 
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17.2. Il·luminació 

17.3. Soroll
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17.4. Pols
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17.5. Ordre i neteja 

17.6. Radiacions no ionitzants 
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j)

k) 

a)

b)
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c) 

d)

e)

f)

a)

b)

c) 

d)

e)

a)

b)

c) 

d)

e)

a)

b)

c) 

d)

e)

f)

g)
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17.7. Radiacions ionitzants 
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18. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

Els principis bàsics de la manutenció de materials

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
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a)

b)

c) 

d)

19. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 

20. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
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21. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 

22. RECURSOS PREVENTIUS 

a) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament 
del procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es 
desenvolupen successivament o simultàniament i que facin precís el control de la 
correcta aplicació dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius 
de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs 
amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 

b) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin 
perillosos o amb riscos especials. 

c) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball 
i Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les 
condicions de treball detectades. 

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda 
d’altura, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc 
d’especial gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels 
treballadors sigui legalment exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica 
obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de 

terra subterranis. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius.
10.Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.
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o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

23. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
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1.

2.

3.

4.
5.

24. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
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24.1. Control d'accés a obra 

24.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 
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24.3. Tancaments de l'obra

24.4. Operacions que podem afectar a l'àmbit públic 
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24.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 

24.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 

24.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 

25. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 

25.1. Riscos de danys a tercers 
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25.2. Mesures de protecció a tercers 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

26. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

27. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 

1.

2.

3.
4.

28. FORMACIÓ DEL PERSONAL EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT 

28.1. Caps d'obra i encarregats 

28.2. Per a tot el personal contractista i treballadors 
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29. VIGILANCIA DE LA SALUT 

30. SEGUIMENT I VIGILÀNCIA DE LA SEGURETAT I SALUT 

30.1. Brigada de seguretat, neteja i treballs auxiliars 

30.2.  Reunions dels responsables en prevenció de riscos 

30.3. Coordinació d'activitats empresarials 
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31. GESTIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ 
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Informes mensuals 

Notificacions de la Inspecció de Treball o altres organismes relacionats. 

Relació de bastides de ''Autorització de Bastides''. 

Relació de permisos de treball: Es registraran tots els permisos de treball 
autoritzats durant els treballs en obra. És obligació del sol·licitant de cada 
permís reflectir en aquesta llista les dates d'autorització del permís i de la 
finalització del treball. 

Fitxes d'incidències de seguretat (Observacions de seguretat). Es trobaran en 
poder del responsable  de seguretat per al registre de les incidències de 
seguretat. Aquestes fitxes seran normalment complimentades pel Coordinador 
de Seguretat, però també podran ser-ho pel personal de Direcció d'Obra, que 
després de detectar una incidència no puguin localitzar al Coordinador de 
Seguretat per informar-lo. 

31.1. Dossier de personal i la seva identificació 

Tot el personal, prèviament a la seva entrada a obra haurà d'estar perfectament identificat 

mitjançant: 

DNI i fotografia recent 

TC-1 i TC-2 en vigor 

Certificat d'aptitud mèdica 

Certificar de Formació en seguret(20 h), i específica en cas necessari 

Lliurament de EPI's. 

Empresa a la que pertany acreditativa de la seva categoria professional 

El contractista es responsabilitzarà de mantenir al dia el dossier de personal, ho ha de 

mantenir a disposició del Coordinador de Seguretat i Salut i de la Direcció d'Obra. 

31.2. Dossier de maquinaria i equips 

Tota la maquinaria i equips auxiliars, prèviament a la seva entrada a obra, han de disposar 

de la fitxa tècnica de l'equip i de la corresponent certificació d’Indústria d'haver realitzat la 

corresponent Inspecció Tècnica. També es disposarà del seu manual d'ús i manteniment, i 

l'assegurança corresponent. 

En cas de necessitar un Projecte Tècnic Auxiliar aprovat oficialment (grues fixes, PMUD de 

bastides, etc.) haurà d'acompanyar-se del nomenat dossier. 

El contractista es responsabilitzarà de mantenir al dia el dossier de maquinaria, ho 

mantindrà a disposició del Coordinador de Seguretat i Salut i del Director d'Obra. 

31.3. Dossier d'eines i mitjans auxiliars 

Totes les eines i mitjans auxiliars (radials, electre-neumàtics, taladres, etc.) tindran un 

certificat de revisió de la seva aptitud per al treball, certificats i homologacions necessàries. 

El contractista es responsabilitzarà de mantenir al dia el dossier de eines i mitjans auxiliars, 

ho mantindrà a disposició del Coordinador de Seguretat i Salut i del Director d'Obra. 

32. INFORMES I RESULTATS DE LA GESTIÓ 

32.1. Comunicat de riscos 

Tot el personal d'obra, degudament canalitzat per el seu responsable pot omplir per escrit, 

en presencia d'un risc imminent un comunicat de risc dirigit al seu responsable d'obra i 

prevenció i al Coordinador de Seguretat i Salut, els quals valoraran la gravetat del mateix i 

la possibilitat de succés, determinaran la urgència de la seva solució. 

32.2. Informe d'accident/incident 

Tot accident amb o sense baixa, a part de l'incident destacable serà analitzat per el Cap de 

Seguretat del Contractista i/o Subcontractista corresponent, que tenint en compte la opinió 

del propi accidentat, els testimonis i els encarregats proposaran les mesures correctores 

corresponents per evitar la seva repetició.  

32.3. Índex de sinistralitat 

Per a valorar el nivell de seguretat de l'obra, als informes periòdics a realitzar per la 

contractista es definirà el resultat  dels següents índex: 

Índex de gravetat am baixa  = Nº d'accidents amb baixa x 10 6 
                                                       nº d'hores treballades 

Ìndex de gravetat =  nº de jornades perdudes x 10 3  
                           nº d'hores treballades 

Barcelona, desembre de 2016 

L’ autor de l’estudi de Seguretat i Salut L’enginyer director del projecte: 

Carlos Martín Freixa 
David Franch Vaca 

AYESA Enginyeria i Serveis ATLL Concessionària de la Generalitat de 

Catalunya, S.A. 
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33. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

G01/K21 ENDERROCS 
G01.G01 
K21.35343 

ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 

Avaluació de riscos 

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

MESURES PREVENTIVES 

G01.G02 ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 

Avaluació de riscos 

 Situació:

 Situació:
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 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

MESURES PREVENTIVES 
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G01.G03 ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 

Avaluació de riscos 

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

MESURES PREVENTIVES 
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G02 MOVIMENTS DE TERRES 
G02.G01 DESBROSSADA, REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN 

TALUSSOS I REPOSICIÓ EN DESMUNT 

Avaluació de riscos 

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

MESURES PREVENTIVES 

G02.G03 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

Avaluació de riscos 

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:
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 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

MESURES PREVENTIVES 

G02.G04 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 

Avaluació de riscos 

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:
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 Situació:

 Situació:
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

MESURES PREVENTIVES 

G02.G05 
G2R.35 
G2R.54 

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES 

Avaluació de riscos 

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

MESURES PREVENTIVES 
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G03 FONAMENTS 
G03.G01 
G3C.515H4
G3C.516HP

SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES) 

Avaluació de riscos 

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:
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 Situació:
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

MESURES PREVENTIVES 
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G04 ESTRUCTURES 
G04.G02 
K4BP112 

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU 
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TESAT) 

Avaluació de riscos 

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

MESURES PREVENTIVES 
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G06 IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS 
G06.G04 
G7J5U110 

JUNTS ( FORMACIÓ - REBLERTS - SEGELLATS ). 
FORMACIÓ MITJA CANYA 

Avaluació de riscos 

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

MESURES PREVENTIVES 
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E08 RAM DE PALETA I REVESTIMENTS 
G3C515HP 
G3C517HP 
G4E2452P 
GDZ46C1P 
K878C118P 

REGULARITZACIO PARETS POUS/ARQUETES 
REBLERTS AMB MORTER O FORMIGÓ 
CEGAT D’ELEMENTS DE FORMIGÓ 
RECONSTRUCCIÓ PASSAMURS-ADEQUACIÓ SORTIDES CONDUCTES 
NETEJA PARAMENTS 

Avaluació de riscos 
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MESURES PREVENTIVES 
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GD PAVIMENTS 
GD5ZJJP PAVIMENTS METÀL·LIC TRAMEX 

Avaluació de riscos 

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

MESURES PREVENTIVES 
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EA/EQ ELEMENTS DE TANCAMENT, ESCALES, BARANES I PROTECCIONS FIXES 
EQN2U 
EAVUF220 

COL.LOCACIÓ D’ESCALES 
COL·LOCACIÓ MOSQUITERA-REIXA 

Avaluació de riscos 

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

MESURES PREVENTIVES 
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G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
G10.G01 
GD5ZJJJP 

ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT (DESGUASSOS, EMBORNALS, 
BUNERES, ETC.) 

Avaluació de riscos 

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

MESURES PREVENTIVES 
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G10.G02 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

Avaluació de riscos 

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

MESURES PREVENTIVES 
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GF CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
GF2 
GFB 

TUBS D’ACER GALVANITZATS SOLDATS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
TUBS DE POLIETILÈ MUNTATS SUPERFICIALMENT 

Avaluació de riscos 

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

MESURES PREVENTIVES 
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GF TUBS MUNTATS SOTERRATS 

Avaluació de riscos 

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

MESURES PREVENTIVES 
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GN VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
GNZ116D4 CARRET EXTENSIBLE 

Avaluació de riscos 

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

MESURES PREVENTIVES 
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K21 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
K21GU00P INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ-RECOL·LOCACIÓ CABLEJAT 

Avaluació de riscos 

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

 Situació:

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

MESURES PREVENTIVES 
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ANNEX NÚM. 16: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
PLEC DE CONDICIONS GENERALS
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1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 

1.1. Identificació de les obres 

El present projecte te com objecte la definició a nivell constructiu i la valoració de les obres 

corresponents a les actuacions contemplades al present Projecte d’Adequació i millora dels 

desguassos de la canonada baixant de l’ETAP de La Llosa del Cavall. 

1.2. Objecte 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt 

d'especificacions que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com 

a document de Gestió Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, 

les diferents proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat 

Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions 

provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva 

implementació a l’obra i les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus 

d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en 

aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques que es derivin d’entendre com a 

normes d’aplicació: 

Tots aquells continguts al: 

-  ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres 

de l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i 

Obres Públiques’‘. (cas d'Obra Pública) 

Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes 

Tecnològiques de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i 

posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo’‘. 

La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les 

companyies subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 

1.3. Documents que defineixen l’Estudi de Seguretat i Salut 

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre 

‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, 

l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, 

del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les 

mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, contenint 

com a mínim els  següents documents: 

Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que 

hagin d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui preveure; 

identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant a 

l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació dels 

riscos laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats  

anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions 

tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant 

la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives. 

Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes 

legals i reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques 

pròpies de l'obra que es tracti, així com les prescripcions que 

s'hauran  de complir en relació amb les característiques, l'ús i la 

conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips 

preventius. 

Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor 

definició i comprensió de les mesures preventives definides a la 

Memòria, amb expressió de les especificacions tècniques 

necessàries.  

Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que 

hagin estat definits o projectats. 

Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i 

execució de l'Estudi de Seguretat i Salut. 

1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del 

Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el 

contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades 

als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, 

en els terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 

El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són 

documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat 

acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 

La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan 

constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics 

d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 
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Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor 

de l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa 

de les dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a 

complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis 

mitjans.

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el 

Contractista no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació 

de les condicions del Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, 

llevat que aquestes dades apareguin a algun document contractual. 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir 

la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents 

informatius de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas 

d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del 

Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En 

qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques 

Generals. 

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser 

executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor 

de l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i 

Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 

2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, 

estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva 

(Art. 15 a la L. 31/1995): 

Evitar els riscos. 

Avaluar els riscos que no es poden evitar. 

Combatre els riscos en el seu origen. 

Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels 

llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de 

producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de 

reduir-ne els efectes a la salut.  

Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 

Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 

Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la 

tècnica, l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la 

influència dels factors ambientals al treball. 

Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la 

individual. 

Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 

2.1. Promotor

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol 

persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, 

impulsi, programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí 

mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 

1. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de 

Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient. 

2. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al 

Projectista i al Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia 

necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, 

així com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents. 

3. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui 
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en totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 

4. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla 

de Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el 

qual Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes. 

5. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al 

Promotor de les seves responsabilitats. 

6. Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives 

llicències i autoritzacions administratives. 

7. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en 

compte les observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament 

justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 

2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, 

qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti 

amb titulació acadèmica en Construcció. 

És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, 

estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa/Direcció d’Execució. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en 

l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis projectistes. 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del 

projecte, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 

1. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el 

Projectista tingui en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria 

de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 

Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització 

amb la  finalitat de planificar les diferents feines o fases de treball 

que es desenvolupin simultània o successivament. 

Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  

o fases de treball. 

2. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per 

integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració 

del projecte d'obra.  

3. Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i 

salut o estudi bàsic, així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu 

dia, amb les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs 

posteriors (manteniment). 

4. Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer 

redactar l'Estudi de Seguretat i Salut. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en 

tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos 

treballadors autònoms. 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, 

segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 

- Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 

31/1995) : 

- En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de 

planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de 

desenvolupar simultània o successivament. 

- En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o 

fases de treball.  

- Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels 

Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i 

responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de 

l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del 

R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a 

les obres de construcció: 

- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 

- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les 

seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de 

desplaçament o circulació. 

- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
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- El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de 

les instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de 

corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels 

treballadors. 

- La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit 

dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies 

perilloses. 

- La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 

- L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu 

que haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 

- La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i 

treballadors autònoms. 

- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat 

que es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 

- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les 

modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta 

funció quan no calgui la designació de Coordinador. 

- Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei 

de Prevenció de Riscos Laborals. 

- Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de 

treball. 

- Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones 

autoritzades.  

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del 

Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de 

la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a 

l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a 

màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest 

prengui, en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva que calgui. 

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, 

Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 

2.3. Projectista 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la 

normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, 

de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del 

Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres 

documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 

- Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase 

de Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), 

prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a 

la planificació dels treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.  

- Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 

2.4. Director d'Obra 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, 

urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència 

constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte 

d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  a més a 

més l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del 

control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director 

d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, 

nomenat pel Promotor. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 

1. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de 

l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny. 

2. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes 

de construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar 

els nivells, desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels 

treballs, els materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius, 

de les instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, 

d’acord amb el  Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. 

3. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre 

d’Ordres i Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del 

Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut 
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Integrada previstes en el mateix. 

4. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva 

conformitat, eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la 

marxa de l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre 

que les mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives contemplades a la 

redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut. 

5. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament 

amb el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació 

del Pla de Seguretat i Salut del contractista. 

6. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els 

visats que siguin preceptius. 

7. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de 

Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 

8. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 

normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments 

respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al 

Llibre d’incidències 

9. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria 

de Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats 

que foren perceptius. 

2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 

Definició de Contractista: 

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix 

contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i 

Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes 

amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 

Definició de Subcontractista: 

És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista, 

empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, 

amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es 

regeix la seva execució. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 

1. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de 

l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les 

instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la 

finalitat de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i 

l’assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i 

exigides en el Projecte 

2. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i 

econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar 

com constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i 

Salut.  

3. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o 

Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o experiència 

haurà de tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat 

de l’obra. 

4. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho 

requereixi. 

5. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra 

dins dels límits establerts en el Contracte. 

6. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i 

Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora 

corresponents a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del 

Contractista i presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 

7. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de 

Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

8. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 

9. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o 

activitats indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 

- Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i 

Salut (PSS). 

- Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en 

compte, si s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació 

d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D. 171/2004, i també 

complir les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 

1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
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- Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms 

sobre totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i 

salut a l'obra. 

- Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria 

de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció 

Facultativa. 

10. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de 

les mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació 

amb les obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors 

autònoms que hagin contractat. 

11. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les 

conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als 

termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

12. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de 

prevenció de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 

13. Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als 

Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a 

realitzar, l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. Així 

mateix, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per 

escrit que han complert les seves obligacions en matèria d’informació i formació 

respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 

14. El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que 

concorren a l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.  

15. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no 

eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 

16. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant 

l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs 

(SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els 

materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 

17. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director 

Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció 

Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap 

d'Obra, o bé, delegarà  l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb 

coneixements contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director 

Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran 

successivament la prelació de representació del Contractista a l'obra. 

18. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució 

de les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre 

d'Incidències. 

19. Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o 

Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i 

entorn material, de conformitat a la normativa legal vigent. 

20. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut 

(PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal 

propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter 

preventiu laboral, formació, informació i capacitació del personal, conservació i 

reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions 

dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, 

condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de 

persones o objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i 

recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs 

de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i 

emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs constructius, 

seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de 

treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les 

companyies subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general 

i d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i 

que pugui afectar a aquest centre de treball. 

21. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una 

cadència diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat 

General, que haurà de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà 

d’estar present a l'obra durant la realització de tot el treball que s'executi. Sempre 

que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que 

l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de Seguretat i Salut 

del Centre de Treball per part del Contractista, amb independència de qualsevol 

altre requisit formal. 

22. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha 

reconegut l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de 

serveis, característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no 

podrà al·legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 

23. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  

cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu 

entorn, i serà responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui 

ocasionar a tercers, tant per omissió com per negligència, imprudència o imperícia 
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professional, del personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes, industrials 

i/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra. 

24. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 

normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments 

respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al 

Llibre d’Incidències.  

25. En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut 

(PSS), el Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 

Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, 

Delegat Sindical de Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi o 

concertat) del Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre 

d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits 

previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 

26. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus 

desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels 

Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.  

27. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de 

l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, 

per a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció 

d'accessos i l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les 

oficines d'obra. 

28. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a 

l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en 

situació de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la 

pròpia obra o limítrofs. 

29. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius 

sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 

30. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per 

operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de 

grua mòbil i en altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un 

tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una 

copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del 

responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a 

realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret. 

31. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista 

segons l'Instrucció Tècnica Complementaria ''MIE-AEM-4'' aprovada per RD 

837/2003 expedit pel òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació 

com a operador de grua de l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot 

ell per garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui 

garantir el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar. 

32. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es 

troba en possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf 

anterior, així mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a 

l'obra compleixen totes i cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC ''MIE-

AEM-4''.

2.6. Treballadors Autònoms 

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i 

directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que 

assumeix contractualment davant el  Promotor, el Contractista o el Subcontractista el 

compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 

1. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o 

activitats indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 

2. Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del 

R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

3. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels 

treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

4. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats 

empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 

participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi 

establert. 

5. Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 

18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per 

a la utilització dels equips de treball per part dels treballadors. 

6. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 

773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa 

a la utilització dels equips de protecció individual per part dels treballadors. 

7. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 

seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa, si n'hi ha. 



PROJECTE D’ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L’ETAP DE LA LLOSSA DEL CAVALL. CLAU RiR: 2015/055  

Annex núm. 16: Estudi de Seguretat i Salut 8

8. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i 

Salut (PSS): 

- La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de 

respondre a les prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels 

equipaments de treball que l'empresari Contractista posa a disposició dels 

seus treballadors. 

- Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a 

l'obra, han d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i 

respectar el manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de 

protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i 

l'entorn del treball. 

2.7. Treballadors

Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que 

realitzarà de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, 

amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el 

compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i 

especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 

1. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 

2. El deure d'indicar els perills potencials. 

3. Té responsabilitat dels actes personals. 

4. Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en 

relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 

5. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals. 

6. Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 

7. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva 

integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 

8. Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i 

Confort, previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, 

durant el temps que duri la seva permanència a l’obra.  

3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 

3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho 

indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en 

matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 

1. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 

2. Bases del Concurs. 

3. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de 

Seguretat i Salut. 

4. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control 

Administratiu de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant 

l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de Seguretat. 

5. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

6. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 

7. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del 

Contractista per l’obra en qüestió. 

8. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del 

Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran 

considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies 

interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel 

Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la 

seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o 

contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui 

desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els 

assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb 

temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia 

autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del 

Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol 

responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament 

inadequades, que hagin pogut  adoptar el Contractista pel seu compte. 
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En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, 

discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les 

mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i 

la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament 

indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de 

Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes i 

correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 

Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol 

treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el 

mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots. 

3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat 

pel Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura 

preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de 

Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla 

de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a 

criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i 

complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el 

Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, 

tindrà la consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, 

essent, per tant, vinculants per les parts contractants. 

3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, 

abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. 

als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, 

realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ 

(Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .   

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals 

establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per 

estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .     

El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els plànols 

següents amb els continguts que en cada cas s’indiquen. 

Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant: 

o Ubicació dels serveis públics (aigua, gas, electricitat, etc.) 

o Situació i amplada dels carrers (reals i previstos) de les zones que poden ser 

afectades per les obres. 

o Delimitacions de les zones d’obres. 

o Servituds. 

Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases previstes en 

funció del seu pla d’execució real. Indicant: 

o Tancaments de les zones d’obra 

o Accessos i zones de control, sectorització accés personal i maquinaria. 

o Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra 

o Llocs destinats a apilaments i emmagatzematge. 

o Llocs destinats a la gestió de residus. 

o Ubicació de maquinaria. 

o Circuits de circulació interna, tant de vehicles com de personal. 

Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva: 

o Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits 

horitzontals. 

Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas. Contingut: 

o Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 

o Escales provisionals. 

o Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 

o Abalisament i senyalització de zones de pas. 

o Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys. 

o Trípode per ancoratge de sistema anticaigudes retràctil per accés a l’interior 

de les arquetes o pous. 

o Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en 

perímetres exteriors amb risc de caigudes d’altura. 
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Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment 

posterior de l’obra executada: 

o Escales verticals fixes amb passamans laterals, d’accés al fons d’arquetes i 

pous, per a profunditats iguals o superiors a 4,0 m. 

o Plataforma intermitja de descans a les escales verticals per a profunditats 

iguals o superiors a 4,0 m. 

o Prolongació exterior d’1 m a l’exterior de l’arqueta/pou. 

Plànol d’evacuació interna d’accidentats: 

o Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 

o Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades 

3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE D'INCIDÈNCIES’‘, 

facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi Professional 

corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar 

permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la 

Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors 

Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) 

de Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li 

les anotacions que considerin adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla de 

Seguretat i Salut. 

En els supòsits de riscos greus, molt greus, o reiterat incompliment dels criteris i ordres 

donats pel CSS, es procedirà a anotar la situació en el Llibre de Incidències en la forma 

expressa en el R.D. 1627/97, amb la seva remissió per part del coordinador de seguretat i 

salut a la Inspecció de Treball en el termini de 24h. 

3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i 

Coordinació'' i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat 

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu 

representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o 

Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a 

escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte 

exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 

El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les 

seves facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que 

tingues a be designar a l’efecte,  segons procedeixi. 

Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del 

present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per 

referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o 

enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al 

Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap 

modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun. 

El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants 

legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant 

en matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel 

que aquest no serà responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què 

incorri o assumeixi el Contractista. 

No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi 

atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o 

provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit 

i reconeguda per les parts afectades. 

Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de 

Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a 

qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 

Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la 

documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la 

jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten en 

relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser 

impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la normativa 

reguladora de l’esmentada jurisdicció. 
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4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 

Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la 

normativa existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS, obligatòria o no, que pugui 

ésser d’aplicació. 

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El 

Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra 

les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al 

seu Pla.  

4.1. Textos generals 

- Convenis col·lectius. 

- “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. 

OM  20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de 

diciembre de 1953 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 

(BOE 1 de  octubre de 1966)”. Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 

1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 

2004)”. 

- “Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM  28 de agosto de 1970 

(BOE 5, 7, 8, 9 de septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les 

modificacions “Orden 22 de marzo de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)”, “Orden 28 

de julio (BOE 10 de agosto de 1972)” i “Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio 

de 1973)”. Derogada parcialment per “Orden 28 de diciembre (BOE 29 de diciembre 

de 1994)”. 

- “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM  9 de marzo de 1971 

(BOE 16 de marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per 

“R.D. 1316/1989 (BOE 2 de noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de 

noviembre de 1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 

(BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 

773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 

1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de 

abril de 2003)”. 

- “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D.  1995/1978 (BOE 25 de agosto de 

1978)”. Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre 

de 1981)”.  

- “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D.  

2001/1983 de 28 de julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 

2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 

1989)“ i anul·lada parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 

de septiembre de 1995)“. 

- “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de 

incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de 

Seguridad e Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“. 

- “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM  16 de 

diciembre de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”. 

- “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 

1986 sobre Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la 

OIT), adoptado en Ginebra (BOE de 23  de noviembre de 1990)”. 

- “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de 

noviembre de 1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 

de junio de 2001)”. 

- “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 

notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 

sustancias peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)”. 

- “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de 

trabajo (BOE de 26 de septiembre de 1995)”. 

- “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero (BOE 31 

de enero de 1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de 

abril de 1997)” i “R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 

780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de 

mayo de 2006)”. 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D.  

486/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per 

“Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 

2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 

cargas que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

R.D.  487/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores 

de los equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 de agosto de 

1997)”. 

- “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los 

trabajadores en las actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre (BOE  

7 de octubre de 1997)”. 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.  

1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 
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2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 

2006)”. Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”. 

- Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències 

en les obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 

de gener de 1998). 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las 

empresas de trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de febrero 

de 1999)”. 

- “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de 

noviembre de 1999)”. 

- “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de 

abril (BOE 1 de mayo de 2001)”. 

- “Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 

almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas 

complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE 

APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 112 de 10 de mayo de 2001)”. Complementat per “R.D. 

2016/2004 (BOE 23 de octubre de 2004)”. 

- “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

protección sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”. 

- “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención 

de riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 

- “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los 

productos (BOE 10 de enero de 2004)”. 

- Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de 

prevención de laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales 

(BOE  31 de enero de 2004).  

- Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i 

delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el 

dipòsit  de les comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i 

de constitució dels comitès de seguretat i salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat 

de Catalunya de 7 d’octubre de 2004). 

- “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 

1215/1997, de 18 de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por parte de los trabajadores de los equipos de 

trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 

2004)”. 

- “Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de 

los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 

propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego”. 

- “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse 

de la exposición a vibraciones mecánicas”. 

- “Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de 

transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de 

12 de mayo)”. 

- “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, 

de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, 

y el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 127 de 29 de 

mayo)”.

- “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en 

los túneles de carreteras del Estado”. 

- “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción (BOE 250 de 19 de octubre)”.  

- “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres (BOE 23 de marzo de 2007)”.  

- “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, 

de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción 

(BOE 204 de 25 de agosto)”. 

- Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de 

Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció 

(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008). 

- “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento 

sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 

sustancias peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad 

de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento 

Europeo y del Consejo (Reglamento REACH)”. 

- Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses 

sancionades per infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i 

del procediment per a la seva publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya de 03 de febrer de 2009). 

- “Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención, en relación con la aplicación de medidas para promover la mejora de la 
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seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado 

a luz o en período de lactancia”. 

- “Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 

1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición 

a vibraciones mecànicas”. 

- “Real Decreto 327/2009m de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 

1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 

octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63 de 

14 de marzo de 2009)”. 

- “Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco 

promocional para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de 

mayo de 2006 (BOE 187 de 4 de agosto de 2009)“. 

4.2. Condicions ambientals 

- Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant 

(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985). 

- Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient 

laboral i vigilància mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya de 10 de juliol de 1987). 

- “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero 

de 1991)”. 

- “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 

trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 

1998”. 

- “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el 

trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 

(BOE de 17 de junio de 2000)” i “Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 

2003)”. 

- “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las 

emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire 

libre (BOE de 1 de marzo de 2002)”. Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 

4 de mayo de 2006)”. 

- “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas 

explosivas en el lugar de trabajo (BOE de 18  de junio de 2003). 

- “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre 

de2003)”. Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 

2005)” i “Real Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”. 

- “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido 

durante el trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de 

la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición al ruido. (BOE 11 de marzo de 2006)”.  

- “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, 

de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de 

calidad y emisiones acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”. 

- “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera 

(BOE de 16 de noviembre de 2007)”. 

4.3. Incendis

- Ordenances municipals. 

- “Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 

1993)”. Complementat per “Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 

1998)” i “Orden de 27 de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)”. 

- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció 

d’incendis forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de 

març de 1995) i desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya de 24 de Febrer de 2003). 

- “Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 

312/2005 de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de 

construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 

reacción y de resistencia frente al fuego. BOE núm. 37 de 12 de febrero”. 

4.4. Instal·lacions elèctriques 

- “Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre 

(BOE 27de diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969”. Es deroga 

amb efectes de 19 de setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 

2008)”. 
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- “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-

IEE/1978, “Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto 

de 1978)”. 

- Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre 

compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies 

elèctriques (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 

1988). 

- “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de 

noviembre de 1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de 

diciembre de 2000)”. 

- Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la 

protecció del medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 

de juny de 2001). 

- “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE 

de 21 de junio de 2001)”. 

- Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del 

subministrament elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de 

desembre de 2001). 

- “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 

18 de septiembre de 2002)”. 

- “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por 

la que se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico 

para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”. 

- “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y 

garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones 

técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”.  

- “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja 

tensión: ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones 

provisionales y temporales de obras”. 

4.5. Equips i maquinària 

- “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben 

reunir los aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la 

aprobación de sus equipos impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”. 

- “Orden de 23 de  mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos 

Elevadores para obras (BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per “Orden de 7 de 

marzo de 1981 (BOE de 14 de marzo de 1981)”. Es deroga amb efectes de 29 de 

desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

- “Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de 

mayo de 1979)”. Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” i 

“R.D. 1504/1990 (BOE de 28 de noviembre de 1990)”. 

- “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de 

noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 

1314/1997 (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. 

- “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de 

aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE 

sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.   

- “Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las 

disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la 

aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre maquinas (BOE de 

11 de diciembre de 1992)”. Modificat per “Real Decreto 56/1995 (BOE de 8 de 

febrero de 1995)”. Es deroga amb efecte de 29 de desembre de 2009, per “Real 

Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

- “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 

Industrial por la que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

(BOE de 23 de abril de 1997)”. 

- “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE 

de 23 de abril de 1997)”. 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de equipos de protección Individual. RD  773/1997 de 30 de mayo 

(BOE 12 de junio de 1997)”. 

- “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 

de trabajo (BOE de 7 de agosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 

(BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

- “Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de 

aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre 

ascensores (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. Complementat per “Real Decreto 

1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

- “Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y 

Seguridad Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con 

máquinas en foso (BOE de 25 septiembre de 1998)”. 

- “Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de 

aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa 
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a los equipos de presión, y se modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, 

que aprobó el Reglamento de aparatos de presión (BOE de 31 de mayo de 1999)”. 

- “Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las 

máquinas, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de 

normalización y homologación de productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 

2000)”. 

- “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real 

Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 

de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre 

de 2004)”. 

- “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la 

salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan 

derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 

2005)”. 

- Instruccions Tècniques Complementaries: 

- “ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de incendio'' 

Orden de 31 de mayo de 1982 (BOE de  23 de junio de 1982)”.  Modificació: “Orden 

de 26 de octubre de 1983 (BOE de 7 de noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de 

mayo de 1985 (BOE de 20 de junio de 1985)”, “Orden de 15 de noviembre de 1989 

(BOE de 28 de noviembre de 1989)” i “Orden de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 

de abril de 1998)”. 

- “ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 1987 

(BOE 6 de octubre de 1987)”. Modificació: “Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 

21 de octubre de 1988)”. “Autorización de instalación de ascensores con máquina en 

foso. Resolución de 10 de septiembre de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998)”. 

“Autorización de la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución de 

3 de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de 1997)”. 

- “ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de 

mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 

- “ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 

1989 (BOE 9 de junio de 1989)”. 

- “ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes 

a grúas móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de 

julio de 2003)”. 

- “ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección 

utilizados. OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”.  

- “Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, 

revisiones e inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal 

(PEMP)”. 

4.6. Equips de protecció individual 

- “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 

individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. 

Modificat per “OM de 16 de mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero 

(BOE 8 de marzo de 1995)” i per la “Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de 

julio de 2002)”. Complementat per la “Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 

28 de mayo de 1996)”, “Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 

1998)”, “Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, 

“Resolución de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” i “Resolución 

de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)”. 

- “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 

1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 

individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por Orden de 20 de febrero de 

1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”. 

- “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”.  

- “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las 

referencias de la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros 

contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 

89/686/CEE del Consejo (equipos de protección individual) [notificada con el 

número C(2006) 777]”. 

- Normes Tècniques Reglamentàries. 

4.7. Senyalització 

- “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 

trabajo. R.D. 485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

- “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza 

y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 

1987)”. 

- Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”. 
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4.8. Diversos 

- “Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones 

técnicas complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento 

General de Normas Básicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)”. 

Modificada per “Orden de 29 de abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)” i 

“Orden de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de agosto de 1994)”. 

- “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los 

explosivos, productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”. 

- “Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 

explosivos (BOE de 12 de marzo de 1998)”. Modificat per “Real Decreto 277/2005 

(BOE de 12 de marzo de 2005)” i “Orden INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de 

diciembre de 2007)”. Complementada per la “Resolución de 24 de agosto de 2005 

(BOE de 13 de septiembre de 2005)”, “Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero 

de 2006)”, “Orden PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de 2006)” i “Orden 

PRE/174/2007 (BOE de 3 de febrero de 2007)”. 

- “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para 

la notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su 

cumplimentación y tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)”. Modificada per 

“Orden TAS/2926/2002 (BOE de 21 de noviembre de 2002)”. 

- “Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de 

octubre de 1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones 

de apertura previa o reanudacion de actividades en los centros de trabajo, dictada 

en desarrollo del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 

1988)”. Modificada per la “Orden de 29 de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de 

1999)”. 

- “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de 

enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen 

criterios para su notificación y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. 

Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)”. 

- “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que 

se inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la 

Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007)”. 

- Convenis col·lectius. 

- “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos 

sanitarios (BOE 268 de 6 de noviembre de 2009).” 

5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 

5.1. Criteris d'aplicació 

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la 

necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de 

Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 

El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de 

quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com 

a la valoració unitària d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es 

calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions de difícil 

previsió. 

Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i 

Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en 

el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre 

que això no suposi disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en 

l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar 

incorporant al pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix. 

La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es 

contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el 

pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució 

professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris 

tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es 

l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva 

(MAUP).

5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs 

en les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es 

precisa l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el 

pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.    

El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent 

contracte d’obra.  

5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i 

Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 
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Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim 

un any des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus 

del pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que 

determini l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. 

Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de 

les Administracions Públiques. 

5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de 

Seguretat i Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels 

restants components de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del 

personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, duran 

aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions: 

1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada

2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada

3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada

5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici 

Industrial de l’obra contractada + Pèrdua 

d’homologació com Contractista, per la mateixa 

Propietat, durant 2 anys. 

6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 

6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el 

nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 

El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  

concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta 

obra.

Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques 

Analítiques i Operatives de Seguretat: 

Tècniques analítiques de seguretat 

Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de 

riscos i la recerca de les causes. 

Prèvies als accidents.- 

- Inspeccions de seguretat. 

- Anàlisi de treball. 

- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 

- Anàlisi del entorn de treball. 

Posteriors als accidents.- 

- Notificació d'accidents. 

- Registre d'accidents 

Investigació Tècnica d'Accidents. 

Tècniques operatives de seguretat. 

Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través 

d'aquestes corregir el Risc  

Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre 

els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i 

Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 

El Factor Tècnic: 

- Sistemes de Seguretat  

- Proteccions col·lectives i Resguards 

- Manteniment Preventiu 

- Proteccions Personals 
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- Normes 

- Senyalització 

El Factor Humà:

- Test de Selecció prelaboral del personal. 

- Reconeixements Mèdics prelaborals. 

- Formació 

- Aprenentatge 

- Propaganda 

- Acció de grup 

- Disciplina 

- Incentius 

6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats 

amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà 

d'incloure els documents tipus en el seu format real, així com els procediments de 

complimentació fets servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la 

Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, 

l'enunciat dels més importants: 

1. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció 

Preventiva.  

2. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 

3. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de 

gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 

4. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 

5. Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 

6. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 

7. Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents 

en matèria de Seguretat i Salut 

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la 

Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel 

cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la 

seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de 

les obres. 

El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o 

concertat) com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, 

dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento 

de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del 

Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que 

tingui establerta pòlissa. 

El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat 

Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel 

correcte compliment de la seva important missió. 

L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva 

empresa,  haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de 

Prevenció en aquesta obra. 

L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que 

assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa 

constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de les 

proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a 

aquestes funcions. 

6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina 

del Treball 

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el 

Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de 

vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 

Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, 

que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es 

revisarà periòdicament el control d'existències.  

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama 

així com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 

Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini 

de durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un 

reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions 

psicofísiques. 

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del 

Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació 

al respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual. 
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Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o 

assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa 

d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 

- Higiene i Prevenció al treball. 

- Medicina preventiva dels treballadors. 

- Assistència Mèdica. 

- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 

- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 

- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     

6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu enabsència del Cap 

d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de 

Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més 

adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs 

a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al 

Coordinador de Seguretat. 

S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la 

missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres 

assistencials que correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació 

de la farmaciola. 

A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de 

l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de 

Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses 

participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i 

serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei 
de Prevenció (propi o concertat). 

6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que 

reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix 

criteri es  seguirà si són traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors de 

màquines, vehicles o aparells d'elevació. 

S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis 

posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 

7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS 

EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 

7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-

Ferramentes 

Definició 

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu 

cas, d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de 

forma solidària per a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, 

tractament, desplaçament i accionament d’un material. 

El terme equip i/o màquina també cobreix: 

- Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar 

solidàriament. 

- Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es 

comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, 

a una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de 

recanvi o una ferramenta. 

Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es 

comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, 

aquests adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de 

Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

Característiques 

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, 

esteses pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, 

instal·lació i utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de 

forma específica siguin exigides en les corresponents Instruccions Tècniques 

Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes necessaris per al 

manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. 

Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben 

visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 

- Nom del fabricant. 

- Any de fabricació, importació i/o subministrament. 

- Tipus i número de fabricació. 

- Potència en Kw. 

- Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si 

procedeix. 
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7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels 

Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 

Elecció d’un Equip 

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns 

criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de 

Treball. 

Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 

Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions 

mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 

Emmagatzematge i manteniment 

- Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats 

pel fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 

- Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 

col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 

- S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 

entre 15 i 25ºC. 

- L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran 

documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i 

rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 

7.3. Normativa aplicable 

Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, 

transposicions i dates d’entrada en vigor 

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 

Directiva fonamental. 

- Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les 

legislacions dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 

29/6/89), modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 

(D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, 

de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 

4 directives s’han codificat en un sols text mitjançant la Directiva 98/37/CE 

(D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 

Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), 

modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 

Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. 

Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 

Excepcions:

- Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 

- Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període 

transitori fins l’1/1/97. 

- Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 

94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins 

l’1/1/97. 

- Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

Altres Directives. 

- Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les 

legislacions dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se 

amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per 

la Directiva del Consell 93/68/CEE.  

Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat 

pel Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 

Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 

Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de 

Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

- Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les 

legislacions dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 

270 de 8/8/87), modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 

(D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE. 

Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), 

modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 

Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 

Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 
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- Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les 

legislacions dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. 

Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 

93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 

28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 

091, de 7/4/1999). 

Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat 

pel Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre 

Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 

Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. 

Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 

26/03/1996: el 4/4/96. 

- Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les 

legislacions dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 

26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 

Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), 

modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 

Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins 

l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 

- Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a 

l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de 

protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, 

de 19/4/94). 

Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 

Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 

- Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a 

l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió 

(D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 

Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 

- Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés 

tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre 

determinació de l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de 

construcció. 

Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre 

Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener 

(B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 

Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 

- Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes 

de seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips 

de treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del 

Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95). 

Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 

Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 

de l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98. 

Normativa d’aplicació restringida 

- Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents 

disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials 

(B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la 

Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les 

Màquines, referent a màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, 

usats (B.O.E. d’11/5/91). 

- Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 

Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció 

referent a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 

- Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a 

obres (B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 

14/3/81) i complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 

- Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció 

Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i 

Manutenció, referent a Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 

- Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós 

de la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells 

d’elevació i Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 

17/7/03). 

- Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents 

disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials 

(B.O.E. de 2/12/00). 

- Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de 

Seguretat i Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 

6/4/71). Anul·lada parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny 

de 2001. 
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8. CONDICIONS D'IL·LUMINACIÓ DELS LLOCS DE TREBALLS I TRÀNSIT 

Tots els llocs de treball o de trànsit tindran il·luminació natural, artificial o mixta apropiada a 

les operacions o treballs que s'efectuen. S'emprarà sempre que sigui possible la il·luminació 

natural. 

S'haurà intensificar la il·luminació de màquines, aparells i dispositius perillosos. 

Quan hi hagi il·luminació natural s'evitaran, en la mesura possible, les ombres que dificultin 

els treballs a realitzar. 

Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, amb evitació 

dels reflexos i enlluernaments al treballador. 

A les zones de treball i de trànsit que no tinguin il·luminació natural, quan aquesta sigui 

insuficient o es projectin ombres que dificultin els treballs, de manera que suposin riscos per 

als treballadors, o durant les hores nocturnes, s'emprarà la il·luminació artificial. 

S'utilitzaran, si escau, punts de llum portàtils proveïts de proteccions antixocs, focus i altres 

elements que proporcionin la il·luminació requerida per a cada treball. 

En cas sigui necessari l'ús de llum artificial, s'utilitzaran punts d'il·luminació portàtils amb 

protecció antixocs, col·locades de manera que no produeixi ombres al punt de treball ni 

enlluerni al treballador, exposant-li al risc d'accident. El color de llum utilitzat no ha d'alterar 

o influir en la percepció dels senyals o panells de senyalització. 

Quan l'índole del treball exigeixi la il·luminació artificial intensa en un lloc determinat, es 

combinaran la il·luminació general amb una altra complementària, adaptada a la tasca que 

s'efectuï i disposada de manera que s'evitin enlluernaments. 

La il·luminació artificial haurà d'oferir garanties de seguretat, no viciar l'atmosfera del lloc de 

treball ni presentar cap perill d'incendi o explosió. 

En els locals i llocs de treball amb risc d'incendi o d'explosió pel gènere de les seves 

activitats, substàncies emmagatzemades o ambients perills, la il·luminació serà 

antideflagrant. 

Es disposarà d'enllumenat d'emergència adequada a les dimensions dels locals i nombre de 

treballadors ocupats simultàniament i capaç de mantenir almenys durant una hora una 

intensitat de cinc lux. La seva font d'energia serà independent del sistema normal 

d'il·luminació. 

9. CONDICIONS D'ORDRE I NETEJA 

L'ordre i la neteja són factors que tenen una marcada influència sobre la prevenció 

d'accidents i són de tal importància que dóna una idea clara de l'estat de seguretat de les 

obres, contribuint a que hi hagi menys accidents, beneficiant als treballadors per trobar-se 

en unes condicions més segures i còmodes. 

L'absència d'ordre i neteja pot produir una sèrie de riscos, entre els quals podem destacar: 

Accidents: (Caigudes, relliscades, ensopegades, etc.) 

Malalties: (Comuns, respiratòries, intoxicacions, dermatitis) 

 Paràsits i Rosegadors. 

Les vies de circulació interna, les zones de trànsit i els locals i llocs de treball, així com els 

serveis d'higiene i benestar dels treballadors, s'han de mantenir sempre en bon estat de 

salubritat i higiene, per al que es realitzaran les neteges necessàries. 

Els terres de les zones de trànsit, així com els dels locals, han d'estar sempre lliures 

d'obstacles, protuberàncies, forats, elements punxants o tallants, substàncies relliscoses i, 

en general, de qualsevol element que pugui ser causa de risc per a la salut i seguretat dels 

treballadors. 

En els locals i les zones de trànsit susceptibles de produir gran quantitat de pols, la neteja 

s'efectuarà per mitjans humits, o bé neteja per als primers. 

S'haurà de realitzar neteges generals periòdiques de les zones de treball, per ordenar els 

cables dels grups i eines elèctriques en ús, eliminant terres i residus aportats pel trànsit 

d'operaris. 

S'emmagatzemaran els taulers, taules, tubs metàl·lics i altres elements usats en bastides i 

encofrats, en una campanya fora dels llocs de pas. 

Els claus de les fustes de desencofrat o desembalatge han de ser remoguts en el lloc de 

treball. 

Les fustes sense claus han de ser ubicades en àrees degudament restringides i 

senyalitzades. 

En finalitzar el treball o el període de durada del contracte, la superfície de treball quedarà 

totalment neta i sense materials sobrants. 

Mai es considerarà un treball acabat fins que s'hagin retirat tots els residus produïts, 

materials utilitzats, eines i mitjans emprats, deixat el lloc i àrea de treball neta i ordenada. 

L'operari és responsable de mantenir neta i ordenada la seva zona de treball i mitjans 

d'ús com: equips de protecció personal i roba de treball, armaris de roba i peces, les 

seves eines, materials i altres assignats a la seva custòdia. 

Les instal.lacions auxiliars, (vestuaris, lavabos, oficines, etc.) S'han de netejar 

periòdicament i sempre que sigui necessari per mantenir en tot moment en condicions 

higièniques adequades. 
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Es netejaran amb rapidesa les deixalles o vessaments de líquid (àcids, olis, greixos els 

residus de substàncies perilloses i altres productes residuals) que puguin originar accidents 

o contaminar l'ambient, una vegada eliminada la causa de l'abocament, o es tanqui la fuga. 

Es disposaran contenidors apropiats resistents als agents meteorològics per classificar els 

diferents residus, evitant barrejar substàncies incompatibles, (fustes, ferralla, cables 

elèctrics, cartrons, plàstics, escombraries domèstica, etc.) Disposant el seu tractament en 

plantes de reciclatge, abocadors autoritzats. 

Les eines, mitjans de treball, recollida de materials, subministraments i altres equips mai 

obstruir els passadissos i vies de comunicació, deixant asilada alguna zona. 

Han d'estar degudament tancats i senyalitzats tots aquells llocs i zones de pas on pugui 

existir perill de lesions personals o danys materials. 

Es tindrà especial precaució en els treballs d'alçada, situant tots els elements en recipients o 

zones adequades de manera que s'eviti la seva caiguda accidental des del lloc de treball. 

No es col·locaran materials i útils en llocs on pugui suposar perill d'ensopegades o caigudes 

sobre persones, màquines o instal·lacions. 

No s'han d'emmagatzemar materials de manera que impedeixin el lliure accés als extintors 

o mitjans d'extinció d'incendis. 

Les ampolles que continguin gasos s'emmagatzemaran verticalment assegurant contra 

caigudes i protegint-les de variacions notables de temperatura. 

Totes les zones de treball i trànsit hauran de tenir una il·luminació natural o artificial 

apropiada a la tasca que es fa, sense que es produeixin enlluernaments. 

Es mantindrà una ventilació eficient, natural o artificial a les zones de treball i especialment 

en els llocs tancats on es produeixin gasos o vapors tòxics, explosius o inflamables. 

S'emmagatzemaran els materials inflamables en un lloc segur lluny de fonts d'ignició. Està 

terminantment prohibit fumar als locals d'emmagatzematge de materials inflamables i / o 

combustibles, indicant amb la senyalització disposada a aquest efecte. 

Està prohibit retirar qualsevol protecció de tipus col·lectiu (baranes, taulers de plataformes 

de treball o de pas, escales, etc.) Sense la deguda autorització del cap responsable de tall i 

previ compromís d'immediata reposició al final de l'activitat que va motivar la retirada. 

Quan hagin de aixecar reixetes per necessitats de muntatge s'han de col·locar obstacles 

físics (baranes), o si això no és possible, senyalitzar adequadament. En finalitzar la jornada 

laboral i al mig dia a l'anar a dinar, es tornarà a posar al seu lloc. 

Retirar immediatament els claus, elèctrodes de soldadura i altres elements punxants, per 

evitar accidents. 

Disposar de cables elèctrics i mànegues provisionals fora de passadissos, escales, llocs de 

pas del personal. Sempre que això sigui possible, es disposaran camins amb perxes o 

ganxos aïllants, o safates aèries a una alçada mínima de 2,5 metres. 

Tots els recipients hauran d'estar degudament retolats, assenyalant el seu contingut i, si és 

el cas, el nivell de perill que suposa el seu contingut. 

10. CONDICIONS DE LES INSTAL·LACIONS D'HIGIENE DEL PERSONAL 

 Es disposarà en obra d'una zona per als vestidors, serveis higiènics i menjador, tots ells 

estaran degudament dotats. 

Les instal·lacions d'obra s'adaptaran, pel que fa a elements, dimensions i característiques, 

tal com s'esmenta en el RD 1627/1997 annex IV, disposicions mínimes en seguretat i salut 

ja que especifica la secció 3 ª condicions de les instal·lacions higiènic sanitàries en les obres 

del conveni general de la construcció 2007/2011. 

Les casetes prefabricades seran de panells de xapa galvanitzada o similar, distingint en 

diferents mòduls les instal·lacions de vestidors, menjador i serveis, amb accessos 

independents per a cadascuna de les dependències. 

VESTUARIS 

Article 235. Locals de descans o d'allotjament en les obres. Del conveni general de la 

construcció 2007/2011. 

SERVEIS HIGIÈNICS 

Article 234. Serveis higiènics. Del conveni general de la construcció 2007/2011. 

MENJADORS 

Article 235. Locals de descans o d'allotjament en les obres. Del conveni general de la 

construcció 2007/2011. 

Barcelona, desembre de 2016 

L’ autor de l’estudi de Seguretat i Salut L’enginyer director del projecte: 

Carlos Martín Freixa 
David Franch Vaca 

AYESA Enginyeria i Serveis ATLL Concessionària de la Generalitat de 

Catalunya, S.A. 
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B - MATERIALS 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0DZSM0K.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels 
espais de treball a les bastides i els encofrats.  
S'han considerat els elements següents:  
- Tensors per a encofrats de fusta 
- Grapes per a encofrats metàl·lics 
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics 
- Desencofrants 
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de 

cassetons recuperables 
- Bastides metàl·liques 
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc. 
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat 
o apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant.  
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les 
toleràncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, 
les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procès de 
formigonament i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de 
compactació utilitzats.  
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència 
suficient per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o 
desemmotllat.  
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte 
quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han 
rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment   

TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS:  
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície.  
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta.  

FLEIX:
Ha de ser de secció constant i uniforme.  
Amplària:  >= 10 mm  
Gruix:  >= 0,7 mm  
Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm  
Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm  

DESENCOFRANT:  
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix 
diluït.  

No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes 
anàlegs.  
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del 
formigó ni impedir l'aplicació de revestiments.  
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements 
que s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària.  
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les armadures o 
l'encofrat, i no ha de produir efectes perjudicials al mediambient  
S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del producte i els 
seus possibles efectes sobre el formigó, abans de la seva aplicació  

CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS:  
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a 
sostres.
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de 
suportar i sense més desperfectes que els deguts als usos adequats.  
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.  
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor 
ni la seva posició.  
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment 
estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts.  
Toleràncies:  
- Rectitud dels perfils:  ± 0,25% de la llargària  
- Torsió dels perfils:  ± 2 mm/m  

BASTIDES:  
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta.  
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la 
indeformabilitat.  
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació 
antioxidant.  
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega.  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el 
terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.  

DESENCOFRANT:  
Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo.  
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B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, 
IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES TÈCNIQUES 
B14 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B1411111,B141300F,B1421110,B1423230,B142AC60,B1431101,B1432012,B1445003,B145
1110,B1458800,B1459630,B1461122,B1465275,B146J364,B147D203,B147L005,B1488580,
B148E800. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos 
riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol 
complement o accessori destinat a tal fi.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics  
Resten expressament exclosos:  
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a 

protegir la salut o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de 

l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per 
a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos 
protegida, amb una energia fora de control, d'intensitat inferior a la previsible resistència 
física de l'EPI.  
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control 
que incideixi amb la part del cos protegida per l'usuari, a la seva correcta utilització i 
manteniment, així com a la formació i voluntat del beneficiari per al seu emprament en les 
condicions previstes pel fabricant. La seva utilització haurà de quedar restringida a 
l'absència de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu 
defecte SPC d'eficàcia equivalent.  
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, 
sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries.  

PROTECCIONS DEL CAP:  
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les 
orelles i el coll, o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de 
complir els següents requisits:   

Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i 
oïdes.  
- Estaran formats per l'envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d'arnès o atallatge 

d'adaptació al cap, el qual constitueix la seva part en contacte i va proveït d'una  
barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable a les diferents mides dels 
caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una llum lliure de 2 a 4 cm entre ell 
mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A l'interior del frontis de 
l'atallatge, s'haurà de disposar d'un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. 
Les parts en contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment.  

- Han de ser fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, sense perjudici de la 
lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes  

- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions 
calorífiques i hauran de ser incombustibles o de combustió lenta; s'hauran de protegir de 
les radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-
se

- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no 
se'ls hi apreciï exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del 
material en el termini d'uns quatre anys, transcorreguts els quals des de la data de 
fabricació (injectada en relleu a l'interior) s'hauran de donar de baixa, encara que no 
estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats  

- Han de ser d'ús personal, podent-se acceptar en construcció l'ús per altres usuaris 
posteriors, previ el seu rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per 
altres, totalment nous  

PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA:  
La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles 
transparents o viseres.  
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents:  
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a 

l'escalfor, incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva 
resistència i eficàcia. 

- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament 
tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos 
d'ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran 
incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els dames casos seran 
de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades per a 
una millor ventilació. 

- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de 
protecció tipus "panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de 
policarbonat o acetat transparent. 

- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta 

metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir l'entelament.  
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus:  
- Pantalla abatible amb arnès propi 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 
- Pantalles sostingudes amb la mà  
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, 
transparent, lliures d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o 
proveïdes d'un visor amb vidre inestellable.  
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla 
haurà d'estar construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, 
en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc elèctric.  
Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat 
reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, 
equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar.  
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Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades 
preferentment amb polièster reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra 
vulcanitzada.  
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a 
l'exterior, a fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar.  
Vidres de protecció:  
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic 

transparent (orgànic) hauran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, 
ondulacions i altres defectes, i les incolores hauran de transmetre no menys del 89% de 
les radiacions incidents. 

- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i 
entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta 
metàl·lica d'acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de picapedrer.  

PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU:  
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual.  

PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI:  
Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les següents característiques:  
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S'adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l'usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de 

neoprè per evitar la irritació de l'epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, per als usuaris que 

necessitin l'ús d'ulleres amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu 
portavidres, subministrats a l'efecte pel fabricant de l'equip respiratori, i els oculars 
correctors específics per l'usuari.  

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:  
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i 
maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de 
moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al 
crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós 
antitallada, etc., segons les característiques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o 
matèries plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim per al qual han 
estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià.  

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:  
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat 
amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de 
calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s'haurà de 
substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de 
tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en 
moviments de terres i realització d'estructures i enderroc.     
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o 
acer, la tanca serà per poder desfer-se'n ràpid per tal d'obrir-la ràpidament davant 
l'eventual introducció de partícules incandescents.  
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de 
cobriment de peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de 
materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus.  

PROTECCIONS DEL COS:  
Els cinturons reuniran les següents característiques:  
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d'alta tenacitat 

apropiada, sense reblons i amb costures cosides. 
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més 

reduïda possible. 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o 

filaments que comprometin la seva resistència, calculada per al cos humà en caiguda 
lliure des d'una alçada de 5 m o quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys. 

- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar 
subjectes mitjançant reblons. 

- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. 
La  sirga  d'amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre.  

PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE:
Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències meteorològiques 
compliran les següents característiques:  
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació.  
Les peces impermeables disposaran d'esclavines i registres de ventilació per a permetre 
l'evaporació de la suor.  

ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ:  
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran les 
següents característiques:  
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari.  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

ELECCIÓ:  
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques 
relacionades amb l'usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades 
proporcionades pel fabricant. 
Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha estat dissenyat i fabricat 
de la forma següent:  
- La peça de protecció disposa d'un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí 

sensació de ridícul a l'usuari. Els materials i components de l'EPI no hauran d'afectar 
adversament al beneficiari de la seva utilització. 

- Haurà d'oferir a l'usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància 
amb la protecció adequada. 

- Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'usuari hauran d'estar lliures de rugositats, 
cantells agut i ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 

- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l'usuari i haurà de 
garantir que restarà en el seu lloc durant el temps d'emprament previsible, tenint en 
compte els factors ambientals, junt amb els moviments i postures que l'usuari pugui 
adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de proveir-se dels mitjans apropiats, tal 
com sistemes d'ajustament o gamma de talles adequades, perquè permetin que l'EPI 
s'adapti a la morfologia de l'usuari. 

- L'EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i 
l'eficàcia del seu disseny. 

- Quan sigui possible, l'EPI tindrà una baixa resistència al vapor d'aigua. 
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- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de 
control, en centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L'altura i la cintura.  

Per a l'elecció dels EPI, l'emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies:  
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se 

suficientment per altres mitjans. Per a l'inventari dels riscos se seguirà l'esquema de 
l'Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 

- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, 
tenint en compte la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així 
com els factors addicionals de risc que puguin constituir els propis EPI o la seva 
utilització. Per a l'avaluació d'EPI se seguiran les indicacions de l'Annex IV del RD 
773/1997, de 30 de maig. 

- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a 
l'apartat anterior.  

Per a la normalització interna d'empresa dels EPI atenent a les conclusions de les actuacions 
prèvies d'avaluació de riscos, definició de característiques requerides i les existents en el 
mercat, l'emprador haurà de comprovar que compleixi amb les condicions i requisits 
establerts a l'Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en funció de les modificacions 
significatives que l'evolució de la tècnica determini en els riscos, en les mesures tècniques i 
organitzatives, en els SPC i en les prestacions funcionals dels propis EPI.  

PROTECCIONS DEL CAP:  
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats:  
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de 

treball situats en altura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de 
bastides i demolició. 

- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, 
torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 

- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçaments 

de runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials.  

PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA:  
Protecció de l'aparell ocular:  
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos 

de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament  
Protecció de la cara:  
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d'abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 

corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 

- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió.  

PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU:  
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats:  
- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats.  

PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI:  
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents 
riscos:  
- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàl·lics i orgànics. 
- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d'oxigen respirable.  

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:  
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, 
aquests seran seleccionats en funció de les següents activitats:  
- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
- Treballs amb risc elèctric.  

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:  
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al 
treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l'activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat:  
- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 
- Treballs en bastides 
- Obres de demolició d'obra grossa 
- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat i 

desencofrat 
- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge 
- Obres d'ensostrat 
- Treballs d'estructura metàl·lica 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Treballs de transformació de materials lítics 
- Manipulació i tractament de vidre 
- Revestiment de materials termoaïllants 
- Prefabricats per a la construcció  
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant:  
- Obres d'ensostrat  
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant:  
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes  
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de penetració de 
masses en fusió:  
- Soldadors  

PROTECCIONS DEL COS:  
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en funció de les 
següents activitats:  
- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura.  
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PROTECCIÓ DEL TRONC:
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les 
activitats: 
Peces i equips de protecció:  
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 

corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent. 
- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques.  
Roba de protecció antiinflamable:  
- Treballs de soldadura en locals exigus.  
Davantals antiperforants:  
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap el cos.  
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents:  
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament.  

PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS:  
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran 
seleccionats en funció de les següents activitats:  
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d'explotació i transport elèctric  

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats 
amb les següents dades:  
- Nom, marca comercial o altre mitjà d'identificació del fabricant o el seu representant 

autoritzat. 
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
- Designació de la talla. 
- Número de la norma EN específica. 
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759.  
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 
i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, 
com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a 
partir de la seva data de fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència 
que hagi estat o no utilitzat.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.  
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, 
de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.  
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la 
que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección 
General de Tecnología y Seguridad Industrial.  
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la 
que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General 
de Industria y Tecnología.  

B15 - MATERIALS PER A PROTECCIONS COL·LECTIVES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B15Z1500,B1510005,B1526EM6,B15Z1700,B152KK00,B1526EL6,B152U000. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, 
associats de forma solidària, destinat a l'apantallament i interposició física, que s'oposa a 
una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d'impedir o reduir les 
conseqüències del contacte amb les persones o els béns materials circumdants, susceptibles 
de protecció.  
S'han considerat els elements següents:  
- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials de prevenció per a ús de maquinaria 
- Materials de prevenció en la instal·lació elèctrica 
- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció 
- Materials auxiliars per a proteccions col·lectives  

CONDICIONS GENERALS:
Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats d'unes 
instruccions d'utilització, proporcionades pel fabricant o importador, en les quals figuraran 
les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així com les normes de seguretat 
exigides legalment. 
Tindran preferència l'adquisició de SPC que disposin d'un distintiu o placa de material 
durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les 
següents dades:  
- Nom del fabricant 
- Any de fabricació, importació i/o subministrament 
- Data de caducitat 
- Tipus i número de fabricació 
- Contrasenya d'homologació NE i certificat de seguretat d'ús d'entitat acreditada, si 

procedeix  
Els SPC han d'estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d'acreditar davant  AENOR els 
següents extrems:  
- Responsabilitat de la Direcció:  Obligatori 
- Sistemes de qualitat:  Obligatori 
- Control de la documentació:  Obligatori 
- Identificació del producte:  Obligatori 
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- Inspecció i assaig:  Obligatori 
- Equips d'inspecció, amidament i assaig:  Obligatori 
- Estat d'inspecció i assaig:  Obligatori 
- Control de productes no conformes:  Obligatori 
- Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega:  Obligatori 
- Registres de qualitat:  Obligatori 
- Formació i ensinistrament:  Obligatori 
- Tècniques estadístiques:  Voluntari  
Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista del SPC 
restarà obligat a incloure els criteris de càlcul, plànols i esquemes necessaris per al 
manteniment i controls de verificació tècnica i límits d'utilització. Per la seva part el 
contractista resta obligat a la seva completa i correcta instal·lació, ús i manteniment 
conforme a les directrius establertes pel projectista. 
Complementàriament a les exigències de seguretat que s'inclouen en les Instruccions 
Tècniques Complementàries i/o normativa tècnica de referència o obligat compliment, els 
SPC utilitzats en els processos productius, els Equips de Treball, les Màquines i els seus 
elements, tindran amb caràcter general les següents característiques de Seguretat:  
- Prevenció integrada: Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a aquests 

estaran dissenyats i construïts de forma que les persones no estiguin exposades als seus 
perills quan el seu muntatge, utilització i manteniment es faci conforme a les condicions 
previstes pel projectista o fabricant. 

- Retenció de trencament en servei: Les diferents parts dels SPC, així com els seus 
elements constitutius hauran de poder resistir al llarg del temps els esforços a què hagin 
d'estar sotmesos, així com qualsevol altra influència externa o interna que pugui 
presentar-se en les condicions normals d'utilització previstes. 

- Monolitisme del SPC: Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels quals 
puguin donar lloc a perill, disposarà de complements addicionals per a evitar que les 
esmentades parts puguin incidir sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua 
patrimonial per l'empresa. 

- Previsió de trencada o projecció de fragments: Les trencades o despreniments de les 
diferents parts dels SPC, així com els seus elements, dels quals puguin originar danys, 
disposaran d'un sistema de resguard o protecció complementària que retingui els 
possibles fragments, impedint la seva incidènciaa sobre les persones i/o les coses 
susceptibles de pèrdua patrimonial per a l'empresa.  

- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d'estabilitat: Disposen 
els ancoratges, contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la pèrdua d'estabilitat 
del SPC en condicions normals d'utilització previstes pel projectista o fabricant. 

- Absència d'arestes agudes o tallants: A les parts accessibles dels SPC no hi haurà 
d'existir arestes agudes o tallants que puguin produir ferides. 

- Protecció d'elements mòbils: Els elements mòbils dels SPC hauran d'estar dissenyats, 
construïts i protegits de forma que previnguin tot perill de contacte o encallada. 

- Peces mòbils: Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i components 
han de ser guiats mecànicament, suficientment apantallats, disposar de distàncies de 
seguretat o detectors de presència de forma que no impliquin perill per a les persones i/o 
les coses amb conseqüència de pèrdua patrimonial per a l'empresa. 

- Interrelació de diversos SPC o part d'aquests que treballen amb independència: Quan la 
instal·lació està constituïda per un conjunt de SPC o part d'aquests treballen 
independentment, la protecció general del conjunt estarà dissenyada sense perjudici al 
que cada SPC o part d'aquest actuï eficaçment. 

- Control de risc elèctric: Els SPC de protecció elèctrica garantiran l'aïllament, posada a 
terra, connexions, proteccions, resguards, enclavament i senyalització, que previnguin de 
l'exposició a risc de contacte elèctric per presència de tensió en zones accessibles a 
persones o materials conductors i/o combustibles. 

- Control de sobrepressions de gasos o fluids: Els SPC dels equips, màquines i aparells o 
les seves parts, sotmesos a pressió (canonada, juntes, brides, racords, vàlvules, 
elements de comandament o altres), estaran dissenyats, construïts i, en el seu cas 
mantinguts, de forma que, tenint en compte les propietats físiques dels gasos o líquids 
sotmesos a pressió, s'evitin danys per a les persones i/o les coses amb conseqüència de 
ppèrdua patrimonial per a l'empresa, per fuites o trencades. 

- Control d'agents físics i químics: Les màquines, equips o aparells en els quals durant els 
treballs normals es produeixin emissions de pols, gasos o vapors que puguin ser 
perjudicials per la salut de les persones o patrimoni de l'empresa, hauran d'anar proveïts 
de SPC eficaços de captació dels esmentats contaminants acoblats als seus sistemes 
d'evacuació. Aquells que siguin capaços d'emetre radiacions ionitzants o altres que 
puguin afectar la salut de les persones o contaminar materials i productes circumdants, 
aniran proveïts d'apantallament de protecció radiològica eficaç. El disseny, construcció, 
muntatge, protecció i manteniment, assegura l'amortització dels sorolls i vibracions 
produïts, a nivells inferiors als límits establerts per la normativa vigent en cada moment, 
com nocius per a les persones circumdants. 

- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la 
concepció de: Espai i mitjans de treball per al seu muntatge; Absència de contaminació 
ambiental per pols i soroll al seu muntatge;  i Procés de treballs (no exposició a riscos 
suplementaris durant el muntatge, càrrega física, temps...). Els selectors dels SPC que 
puguin actuar de diverses formes, han de poder ser bloquejats amb l'ajuda de claus o 
eines adients, en cada posició elegida. A cada posició del selector no ha de correspondre 
més que una sola forma de comandament o funcionament.  

Els SPC han d'estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu i/o 
correctiu es puguin efectuar sense perill per al personal, els llocs fàcilment accessibles, i 
sense necessitat de reduir els nivells de protecció dels operaris de manteniment i dels 
eventuals beneficiaris del SPC 
En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s'advertirà (mitjançant rètols 
normalitzats) d'aquesta circumstància als eventuals beneficiaris del SPC 
Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a evitar 
riscos d'atrapaments, en el disseny i emplaçament dels SPC i molt especialment els 
resguards a les màquines, es tindrà en compte que la fixació sigui racionalment inviolable, 
permeti suficient visibilitat a través d'elles, la seva rigidesa estigui d'acord amb la duresa del 
tracte previst, les obertures impedeixin la introducció de membres que puguin entrar en 
contacte amb òrgans mòbils i que permetin dintre del possible l'execució d'operacions de 
manteniment sense exposició a riscos suplementaris. 
El projectista, fabricant o importador, garantirà les dimensions ergonòmiques de tots el 
components del SPC, donarà les instruccions i es dotarà dels mitjans adequats, perquè el 
transport i la manutenció es pugui efectuar amb el menor perill possible. A aquests efectes:  
- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes. 
- S'indicarà la posició de transport que garanteixi l'estabilitat del SPC, i se subjectarà de 

manera adequada. 
- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de 

subjecció de resistència apropiada; en tots els casos s'indicarà de manera documentada, 
la manera d'efectuar correctament l'amarrament.  

El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè el 
muntatge del SPC pugui efectuar-se correctament i amb el menor perill possible. 
Igualment s'hauran de facilitar les dades necessàries per a la correcta operativitat i eficàcia 
preventiva del SPC. 
Les peces d'un pes major de 50 kg i que siguin difícils de subjectar manualment, estaran 
dotades de punts d'ancoratge apropiats on puguin muntar-se elements auxiliars per a 
l'elevació. 
Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d'indicar els espais mínims que 
s'hauran de respectar en relació a les parets i sostre, perquè el muntatge i desmuntatge 
pugui efectuar-se amb facilitat.  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

ELECCIÓ:  
Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als 
seus muntadors i presumptes beneficiaris, atenent a: 
Criteris de disseny: 
El seu disseny i construcció obeeix al resultat d'una meditada cura de tots els detalls de 
l'execució i del risc per als que han estat concebuts, per la qual cosa el SPC és de tot punt 
recomanable que en tots i cadascun dels seus components disgregables, disposin del seu 
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corresponent segell AENOR (o equivalent) com a compromís de garantia de qualitat del 
fabricant. 
Criteris d'avaluació de riscos: 
El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d'acreditar documentalment, que en el disseny 
del SPC s'ha realitzat una anàlisi dels perills associats a la seva utilització, i valorat els riscos 
que en puguin resultar:  
- Definició dels límits del SPC. 
- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos associats a la 

utilització del SPC. 
- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, assignar un 

valor a cada risc (normalment de tipus qualitatiu). 
- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc).  

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d'aportar "l'expedient tècnic" com a document 
amb les especificacions tècniques de l'Equip, que el qualifiquin com a component de 
seguretat incorporat, adquirint la consideració de MAUP, que ha de constar dels elements 
bàsics següents:  
- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres especificacions tècniques 

usades per al disseny. 
- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o component de 

seguretat (MAUP). 
- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats 
- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits 

essencials de seguretat i salut (si cal, acompanyats amb notes de càlcul, resultat de 
proves, etc.,). 

- Manual d'instruccions. 
- Guia de manteniment preventiu.  
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant. 
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures 
compreses entre 15 i 25ºC. 
L'emmagatzematge, control d'estat d'utilització i les entregues del SPC estaran 
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, per 
un responsable tècnic, delegat per l'emprador. 
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, 
com a la seva amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com 
la seva adaptació a l'estat de la tècnica, amb independència de la seva data de fabricació.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los estados miembros sobre máquinas.  
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, 
de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 
89/392/CEE, sobre máquinas.  
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.  
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en los lugares de trabajo.  
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y de salud en las obras de construcción.  

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo.  
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de 
la Construcción, Vidrio y Cerámica.  
UNE-EN 1263-1:1997 Redes de Seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de 
ensayo.  
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene 
del trabajo en la indústria de la construcción.  
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la 
indústria de la edificación  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002.  

B1Z - MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 
B1Z0 - MATERIALS BÀSICS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B1Z0AH00,B1Z0D300,B1Z0D230,B1Z0A100,B1Z0D400,B1Z09F90,B1Z09000. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Tijes cilíndriques o còniques, amb filet de secció triangular que dibuixa sobre la seva 
superfície una hèlice contínua.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Visos galvanitzats 
- Visos per a fusta o tac de PVC 
- Visos per a conglomerats de fusta, de llautó 
- Visos per a plaques de cartró-guix, cadmiats o galvanitzats  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relació amb el seu diàmetre (UNE 17-008), i la 
llargària de la rosca, en relació amb la seva llargària (UNE 17-051).  
La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials. 
Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines.  
Cementació del vis:  > 0,1 mm  

ACABAT CADMIAT:  
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques 
ni imperfeccions superficials.  

ACABAT GALVANITZAT:  
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques 
ni imperfeccions superficials.  
Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2  
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5%  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Empaquetats.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

B1Z1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS SUPERFICIALS CONTRA CAIGUDES DE 
PERSONES I OBJECTES  PER A SEGURETAT I SALUT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B1Z11215. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, 
associats de forma solidària, destinat a l'apantallament i interposició física, que s'oposa a 
una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d'impedir o reduir les 
conseqüències del contacte amb les persones o els béns materials circumdants, susceptibles 
de protecció.  
S'han considerat els elements següents:  
- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials de prevenció per a ús de maquinaria 
- Materials de prevenció en la instal·lació elèctrica 
- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció 
- Materials auxiliars per a proteccions col·lectives  

CONDICIONS GENERALS:
Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats d'unes 
instruccions d'utilització, proporcionades pel fabricant o importador, en les quals figuraran 
les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així com les normes de seguretat 
exigides legalment. 
Tindran preferència l'adquisició de SPC que disposin d'un distintiu o placa de material 
durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les 
següents dades:  
- Nom del fabricant 
- Any de fabricació, importació i/o subministrament 
- Data de caducitat 
- Tipus i número de fabricació 
- Contrasenya d'homologació NE i certificat de seguretat d'ús d'entitat acreditada, si 

procedeix  
Els SPC han d'estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d'acreditar davant  AENOR els 
següents extrems:  
- Responsabilitat de la Direcció:  Obligatori 
- Sistemes de qualitat:  Obligatori 
- Control de la documentació:  Obligatori 
- Identificació del producte:  Obligatori 
- Inspecció i assaig:  Obligatori 
- Equips d'inspecció, amidament i assaig:  Obligatori 
- Estat d'inspecció i assaig:  Obligatori 
- Control de productes no conformes:  Obligatori 
- Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega:  Obligatori 
- Registres de qualitat:  Obligatori 
- Formació i ensinistrament:  Obligatori 

- Tècniques estadístiques:  Voluntari  
Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista del SPC 
restarà obligat a incloure els criteris de càlcul, plànols i esquemes necessaris per al 
manteniment i controls de verificació tècnica i límits d'utilització. Per la seva part el 
contractista resta obligat a la seva completa i correcta instal·lació, ús i manteniment 
conforme a les directrius establertes pel projectista. 
Complementàriament a les exigències de seguretat que s'inclouen en les Instruccions 
Tècniques Complementàries i/o normativa tècnica de referència o obligat compliment, els 
SPC utilitzats en els processos productius, els Equips de Treball, les Màquines i els seus 
elements, tindran amb caràcter general les següents característiques de Seguretat:  
- Prevenció integrada: Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a aquests 

estaran dissenyats i construïts de forma que les persones no estiguin exposades als seus 
perills quan el seu muntatge, utilització i manteniment es faci conforme a les condicions 
previstes pel projectista o fabricant. 

- Retenció de trencament en servei: Les diferents parts dels SPC, així com els seus 
elements constitutius hauran de poder resistir al llarg del temps els esforços a què hagin 
d'estar sotmesos, així com qualsevol altra influència externa o interna que pugui 
presentar-se en les condicions normals d'utilització previstes. 

- Monolitisme del SPC: Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels quals 
puguin donar lloc a perill, disposarà de complements addicionals per a evitar que les 
esmentades parts puguin incidir sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua 
patrimonial per l'empresa. 

- Previsió de trencada o projecció de fragments: Les trencades o despreniments de les 
diferents parts dels SPC, així com els seus elements, dels quals puguin originar danys, 
disposaran d'un sistema de resguard o protecció complementària que retingui els 
possibles fragments, impedint la seva incidènciaa sobre les persones i/o les coses 
susceptibles de pèrdua patrimonial per a l'empresa.  

- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d'estabilitat: Disposen 
els ancoratges, contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la pèrdua d'estabilitat 
del SPC en condicions normals d'utilització previstes pel projectista o fabricant. 

- Absència d'arestes agudes o tallants: A les parts accessibles dels SPC no hi haurà 
d'existir arestes agudes o tallants que puguin produir ferides. 

- Protecció d'elements mòbils: Els elements mòbils dels SPC hauran d'estar dissenyats, 
construïts i protegits de forma que previnguin tot perill de contacte o encallada. 

- Peces mòbils: Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i components 
han de ser guiats mecànicament, suficientment apantallats, disposar de distàncies de 
seguretat o detectors de presència de forma que no impliquin perill per a les persones i/o 
les coses amb conseqüència de pèrdua patrimonial per a l'empresa. 

- Interrelació de diversos SPC o part d'aquests que treballen amb independència: Quan la 
instal·lació està constituïda per un conjunt de SPC o part d'aquests treballen 
independentment, la protecció general del conjunt estarà dissenyada sense perjudici al 
que cada SPC o part d'aquest actuï eficaçment. 

- Control de risc elèctric: Els SPC de protecció elèctrica garantiran l'aïllament, posada a 
terra, connexions, proteccions, resguards, enclavament i senyalització, que previnguin de 
l'exposició a risc de contacte elèctric per presència de tensió en zones accessibles a 
persones o materials conductors i/o combustibles. 

- Control de sobrepressions de gasos o fluids: Els SPC dels equips, màquines i aparells o 
les seves parts, sotmesos a pressió (canonada, juntes, brides, racords, vàlvules, 
elements de comandament o altres), estaran dissenyats, construïts i, en el seu cas 
mantinguts, de forma que, tenint en compte les propietats físiques dels gasos o líquids 
sotmesos a pressió, s'evitin danys per a les persones i/o les coses amb conseqüència de 
ppèrdua patrimonial per a l'empresa, per fuites o trencades. 

- Control d'agents físics i químics: Les màquines, equips o aparells en els quals durant els 
treballs normals es produeixin emissions de pols, gasos o vapors que puguin ser 
perjudicials per la salut de les persones o patrimoni de l'empresa, hauran d'anar proveïts 
de SPC eficaços de captació dels esmentats contaminants acoblats als seus sistemes 
d'evacuació. Aquells que siguin capaços d'emetre radiacions ionitzants o altres que 
puguin afectar la salut de les persones o contaminar materials i productes circumdants, 
aniran proveïts d'apantallament de protecció radiològica eficaç. El disseny, construcció, 
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muntatge, protecció i manteniment, assegura l'amortització dels sorolls i vibracions 
produïts, a nivells inferiors als límits establerts per la normativa vigent en cada moment, 
com nocius per a les persones circumdants. 

- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la 
concepció de: Espai i mitjans de treball per al seu muntatge; Absència de contaminació 
ambiental per pols i soroll al seu muntatge;  i Procés de treballs (no exposició a riscos 
suplementaris durant el muntatge, càrrega física, temps...). Els selectors dels SPC que 
puguin actuar de diverses formes, han de poder ser bloquejats amb l'ajuda de claus o 
eines adients, en cada posició elegida. A cada posició del selector no ha de correspondre 
més que una sola forma de comandament o funcionament.  

Els SPC han d'estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu i/o 
correctiu es puguin efectuar sense perill per al personal, els llocs fàcilment accessibles, i 
sense necessitat de reduir els nivells de protecció dels operaris de manteniment i dels 
eventuals beneficiaris del SPC 
En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s'advertirà (mitjançant rètols 
normalitzats) d'aquesta circumstància als eventuals beneficiaris del SPC 
Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a evitar 
riscos d'atrapaments, en el disseny i emplaçament dels SPC i molt especialment els 
resguards a les màquines, es tindrà en compte que la fixació sigui racionalment inviolable, 
permeti suficient visibilitat a través d'elles, la seva rigidesa estigui d'acord amb la duresa del 
tracte previst, les obertures impedeixin la introducció de membres que puguin entrar en 
contacte amb òrgans mòbils i que permetin dintre del possible l'execució d'operacions de 
manteniment sense exposició a riscos suplementaris. 
El projectista, fabricant o importador, garantirà les dimensions ergonòmiques de tots el 
components del SPC, donarà les instruccions i es dotarà dels mitjans adequats, perquè el 
transport i la manutenció es pugui efectuar amb el menor perill possible. A aquests efectes:  
- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes. 
- S'indicarà la posició de transport que garanteixi l'estabilitat del SPC, i se subjectarà de 

manera adequada. 
- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de 

subjecció de resistència apropiada; en tots els casos s'indicarà de manera documentada, 
la manera d'efectuar correctament l'amarrament.  

El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè el 
muntatge del SPC pugui efectuar-se correctament i amb el menor perill possible. 
Igualment s'hauran de facilitar les dades necessàries per a la correcta operativitat i eficàcia 
preventiva del SPC. 
Les peces d'un pes major de 50 kg i que siguin difícils de subjectar manualment, estaran 
dotades de punts d'ancoratge apropiats on puguin muntar-se elements auxiliars per a 
l'elevació. 
Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d'indicar els espais mínims que 
s'hauran de respectar en relació a les parets i sostre, perquè el muntatge i desmuntatge 
pugui efectuar-se amb facilitat.  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

ELECCIÓ:  
Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als 
seus muntadors i presumptes beneficiaris, atenent a: 
Criteris de disseny: 
El seu disseny i construcció obeeix al resultat d'una meditada cura de tots els detalls de 
l'execució i del risc per als que han estat concebuts, per la qual cosa el SPC és de tot punt 
recomanable que en tots i cadascun dels seus components disgregables, disposin del seu 
corresponent segell AENOR (o equivalent) com a compromís de garantia de qualitat del 
fabricant. 
Criteris d'avaluació de riscos: 
El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d'acreditar documentalment, que en el disseny 
del SPC s'ha realitzat una anàlisi dels perills associats a la seva utilització, i valorat els riscos 
que en puguin resultar:  
- Definició dels límits del SPC. 

- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos associats a la 
utilització del SPC. 

- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, assignar un 
valor a cada risc (normalment de tipus qualitatiu). 

- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc).  

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d'aportar "l'expedient tècnic" com a document 
amb les especificacions tècniques de l'Equip, que el qualifiquin com a component de 
seguretat incorporat, adquirint la consideració de MAUP, que ha de constar dels elements 
bàsics següents:  
- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres especificacions tècniques 

usades per al disseny. 
- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o component de 

seguretat (MAUP). 
- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats 
- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits 

essencials de seguretat i salut (si cal, acompanyats amb notes de càlcul, resultat de 
proves, etc.,). 

- Manual d'instruccions. 
- Guia de manteniment preventiu.  
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant. 
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures 
compreses entre 15 i 25ºC. 
L'emmagatzematge, control d'estat d'utilització i les entregues del SPC estaran 
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, per 
un responsable tècnic, delegat per l'emprador. 
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, 
com a la seva amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com 
la seva adaptació a l'estat de la tècnica, amb independència de la seva data de fabricació.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los estados miembros sobre máquinas.  
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, 
de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 
89/392/CEE, sobre máquinas.  
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.  
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en los lugares de trabajo.  
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y de salud en las obras de construcción.  
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo.  
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de 
la Construcción, Vidrio y Cerámica.  
UNE-EN 1263-1:1997 Redes de Seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de 
ensayo.  
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Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene 
del trabajo en la indústria de la construcción.  
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la 
indústria de la edificación  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002.  

B1ZM - MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS PER A 
SEGURETAT I SALUT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B1ZM1000. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis.  
S'han considerat els elements següents:  
- Part proporcional d'elements especials per a extintors.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació i no han de 
fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents:  
- Material  
- Tipus  
- Diàmetre o d'altres dimensions  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'un 
element.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el 
Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.  
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios.  

BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL EXTERIOR 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BBB2A001,BBBA1500,BBBAC005,BBBAC015,BBBAE001. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una 
indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal 
en forma de plafó, un color, un senyal lluminós o acústic, una comunicació verbal o un 
senyal gesticular, segons procedeixi.  

CONDICIONS GENERALS:
La senyalització de seguretat es caracteritza per cridar ràpidament l'atenció sobre la 
circumstància a ressaltar, facilitant la seva immediata identificació per part del destinatari. 
La seva finalitat és la d'indicar les relacions causa-efecte entre el medi ambient de treball i 
la persona. 
La senyalització de seguretat pot tenir característiques diferents, així doncs, podem 
classificar-la de la següent forma:  
- Senyal de prohibició: Un senyal que prohibeix un comportament susceptible de provocar 

un perill. 
- Senyal d'advertència: Un senyal que adverteix d'un risc o perill. 
- Senyal d'obligació: Un senyal que obliga a un comportament determinat. 
- Senyal de salvament o de socors: Un senyal que proporciona indicacions relatives a les 

sortides de socors, als primers auxilis o als dispositius de salvament. 
- Senyal indicativa: Un senyal que proporciona altres informacions distintes a les anteriors. 
- Senyal en forma de plafó: Un senyal que, per la combinació d'una forma geomètrica, de 

colors i d'un símbol o pictograma, proporciona una determinada informació, la visibilitat 
de la qual està assegurada per una il·luminació de suficient intensitat. 

- Senyal addicional: Un senyal utilitzada junt a un altre senyal en forma de plafó i que 
facilita informacions complementàries. 

- Color de seguretat: Un color al qual s'atribueix una significació determinada en relació 
amb la seguretat i salut en el treball. 

- Símbol o pictograma: Una imatge que descriu una situació o obliga a un comportament 
determinat, utilitzada sobre un senyal en forma de plafó o sobre una superfície 
lluminosa. 

- Senyal complementària de "risc permanent": Bandes obliqües (60º) grogues i negres (al 
50%) en contorns i perímetres de buits, pilars, cantonades, molls de descàrrega i parts 
sortints d'equips mòbils.  

ELECCIÓ:  
Les condicions bàsiques d'eficàcia en l'elecció del tipus de senyalització de seguretat a 
utilitzar s'han de centrar en:  
- Atraure l'atenció del destinatari. 
- Donar a conèixer el missatge amb suficient antelació. 
- Facilitar la suficient informació de forma que en cada cas concret se sàpiga com actuar. 
- Que existeixi la possibilitat real de posar en pràctica allò que s'ha indicat. 
- La senyalització ha de ser percebuda, compresa i interpretada en un temps inferior al 

necessari perquè el destinatari entri en contacte amb el perill. 
- Les disposicions mínimes relatives a les diverses senyalitzacions de seguretat estan 

especificades a l'Annex VII del RD 485/1997, de 14 d'abril, amb els següents epígrafs de 
referència:  
- Riscos, prohibicions i obligacions. 
- Riscos de caigudes, xocs i cops. 
- Vies de circulació. 
- Canonades, recipients i àrees d'emmagatzematge de substàncies i preparats 

perillosos. 
- Equips de protecció contra incendis. 
- Mitjans i equips de salvament i socors. 
- Situacions d'emergència. 
- Maniobres perilloses.  
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el 
lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 
i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l'empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per 
l'ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin 
estat o no utilitzades.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo.  
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas.  
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.  
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs  
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización.  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE 77204:1998 Calidad del aire. Aspectos generales. Vocabulario.  
UNE 1063:1959 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales  
DIN 2403:1984 Identification of pipelines according to the fluid conveyed.  
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-máquina, el 
marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y 
actuadores.
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 
1: Requisitos generales.  

BBC - ABALISAMENT 
BBC1 - ABALISAMENT DE SEGURETAT LABORAL 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BBC12302,BBC1B000,BBC1KJ04. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Materials per a reforç visual de la senyalització provisional d'obres en carreteres, amb la 
finalitat que siguin fàcilment perceptibles pels conductors els límits de les obres i els canvis 
de circulació que aquestes puguin provocar.  
S'han considerat els elements següents:  
- Con de plàstic reflector 
- Tetrapode de plàstic reflector 

- Piqueta de jalonament amb peça reflectora 
- Cinta d'abalisament reflectora o no 
- Garlanda reflectora 
- Garlanda lluminosa 
- Llum amb làmpada intermitent o llampegant 
- Tanca metàl·lica, móbil 
- Barrera de PVC injectat, amb dipòsit d'aigua de llast 
- Fita  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material ha de ser resistent als cops i a les condicions ambientals desfavorables. 
Les dimensions del senyal i les característiques colorimètriques i fotomètriques han de 
garantir la bona visibilitat i comprensió. 
La part reflectora ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident.  

CON I TETRAPODE DE PLASTIC:  
Han de tenir una o dues bandes reflectants d'alta intensitat, unides al plàstic 
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l'estabilitat del con i la seva 
col·locació en posició vertical.  

LLUMS:  
Ha de disposar d'un interruptor per activar o desactivar el seu funcionament. 
Les bateries han d'estar allotjades en un departament estanc. 
L'allotjament de les bateries i de la làmpada, han de ser fàcilment accessible per a permetre 
el seu recanvi. 
La llum emesa pel senyal ha de produir un contrast lluminòs adequat a l'entorn a on va 
destinada, en funció de les condicions d'us previstes. La intensitat ha de garantir la seva 
percepció inclus en condicions climàtiques desfavorables (pluja, boira, etc.), sense produir 
enlluernaments. 
Els lents han de ser resistents als cops.  

PIQUETA:  
La peça reflectora ha d'estar sòlidament unida al pal de suport. 
L'extrem del suport ha de permetre la seva fixació per clavament.  

CINTA:
Ha de ser autoadhesiva. La qualitat de l'adhesiu ha de garantir el nivell fixació suficient 
sobre el suport a la que va destinada. 
La superfície ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la percepció de 
la senyal. 
El color ha de contrastar amb el color del suport al que va destinat.  

GARNALDA:  
Ha d'estar formada per plaques de xapa amb bandes reflectores, unides entre elles per una 
corda.
La superfície de les plaques ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar 
la percepció de la senyal. 
La distància entre plaques ha de ser regular. 
La corda no ha de tenir defectes que puguin perjudicar la subjecció de les plaques.  

TANCA MOBIL METAL.LICA  
Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada.  
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme.  
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials que puguin 
perjudicar el seu funcionament correcte.  
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments.  
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió 
contínua.  
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El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir 
esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5%  
Toleràncies:  
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m  
- Planor:  ± 1 mm/m  
- Angles:  ± 1 mm  

BARRERA DE PVC:  
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l'estabilitat del elements que 
formen la barrera i la seva col·locació en posició vertical.  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

CON, TETRAPODE, PIQUETA, GARLANDA, FITA:  
Subministrament: Embalat, de manera que no s'alterin les seves característiques.  
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves 
característiques.  

LLUMS:  
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. A l'exterior hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté.  
Ha d'anar acompanyat amb les instruccions d'utilització i manteniment.  
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves 
característiques.  

TANCA MOBIL METAL.LICA  
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud 
i planor.  
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre 
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.  
* UNE-EN 12352:2000 Equipamiento de regulación del tráfico. Dispositivos luminosos de 
advertencia de peligro y balizamiento.  

BM - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA 
DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 
BM3 - EXTINTORS 
BM31 - EXTINTORS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BM311611. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Aparell autónom que conté un agent extintor que pot esser projectat i dirigit sobre un foc 
per l'acció d'una pressió interna. Son extintors manuals els que han estat dissenyats per a 
utilitzar-se a ma o transportat, i que en condicions de funcionament te una massa menor o 
igual a 20 kg.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El fabricant, o l'importador en el seu cas, han de garantir que l'extintor correspon a un tipus 
registrat davant l'Administració i que disposa d'un certificat estes per un organisme de 
control facultat per a l'aplicació del Reglament d'Aparells a Pressió, que acrediti que 
l'extintor correspon plenament al del projecte presentat per a registrar el tipus.  
Ha de portar una placa oficial, fixada de forma permanent, on s'ha de gravar:  
- Indicació de l'administració que fa el control 
- La pressió de disseny (pressió màxima de servei) 
- El nombre de registre de l'aparell 
- La data de la primera prova i la marca de qui la realitzà 
- Els espais lliures per a proves successives  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Per unitats, en funda de plàstic.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios.  
Directiva 97/23/CE del parlamento europeo y del consejo, de 29 de mayo de 1997, relativa 
a la aproximacion de las legislaciones de los estados miembros sobre Equipos a Presion.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El cos de l'extintor ha de portar una etiqueta amb les dades següents:  
- Nom o raó social del fabricant o importador que ha registrat el tipus al que correspon 

l'extintor 
- Temperatura màxima i mínima de servei 
- Productes continguts i quantitat dels mateixos 
- Eficàcia per a extintors portàtils d'acord amb la norma UNE 23-110 
- Tipus de focs per als que no pot utilitzar-se l'extintor 
- Instruccions d'utilització 
- Data i contrasenya corresponents al registre de tipus  

OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al 

Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips i materials emprats.  
- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació 

s'ha executat segons normatives d'aplicació.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Control de l'emmagatzematge d'extintors en obra fins a la seva col·locació.  
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament  
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- Comprovar que els extintors compleixen els requisits especificats en projecte, s'ha de 
verificar:  
- Aprovació de tipus per la Direcció General d'Indústries siderometal·lúrgiques i la placa 

de timbre de la Delegació o els Serveis Territorials Autònoms d'Indústria.  
- Dades placa de disseny :  

- Pressió màxima de servei (disseny) 
- nº placa 
- Data 1a Prova i successives  

- Dades etiqueta de característiques:  
- Nom del fabricant importador 
- Temperatura màxima i mínima de servei 
- Productes continguts i quantitat d'equips 
- Eficàcia de l'extintor (Norma UNE 23110) 
- Tipus de foc amb el que no es pot utilitzar 
- Instruccions funcionament  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de realitzar el control de tots els extintors que es rebin a obra.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les 
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa 
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del 
material rebut.  

BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA 
BQU1 - MÒDULS PREFABRICATS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BQU1B130,BQU1D190,BQU1E170,BQU1H110. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Mòduls prefabricats d'us provisional durant la realització de l'obra.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les instal·lacions provisionals del personal d'obra s'adaptaran a les característiques 
especificades als articles 15 i 22 del REAL DECRETO 1627/1997, de 24 d'octubre, relatiu a 
les Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut a les Obres de Construcció.  
Els materials utilitzats en paviment, parament i sostre han de ser continus, llisos i 
impermeables, fàcilment netejables.  
Ha d'estar construït de manera que l'interior quedi protegit de la pluja, neu i vent.  
Ha de tenir ventilació suficient a l'exterior.  
Els elements subministrats han de complir l'establert en el seu plec de condicions 
corresponent.  
L'espai interior i els compartiments existents, en el seu cas, han de tenir les característiques 
i dimensió suficientss per a permetre desenvolupar sense obstacles, la funció a la que van 
destinats, per al número d'usuaris previst i situar el mobiliari necessari  
Alçària sostre:  >= 2,3 m  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions 
exigides.  
Emmagatzematge: Protegit d'impactes i sense contacte directe amb el terra.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y de salud en las obras de construcción.  
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.  
Orden de 7 de junio de 1973 por la que se aprueba la norma tecnológica NTE-IFF, 
«Instalaciones de Fontanería: Agua fría».  
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo.  
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en los lugares de trabajo.  
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.  
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real 
Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.  
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de 
la Construcción, Vidrio y Cerámica.  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002.  
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene 
del trabajo en la indústria de la construcción.  
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la 
indústria de la edificación  

BQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BQU22303,BQU27900,BQU25700,BQU2E002,BQU2AF02. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior 
- Banc de fusta per a 5 persones 
- Taula de fusta amb tauler de melamina amb capacitat per a 10 persones 
- Nevera elèctrica 
- Planxa elèctrica per a escalfar menjars 
- Recipient per a recollida d'escombraries  
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ARMARI METÀL·LIC:  
Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una porta.  
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.  
El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegit amb pintura anticorrosiva.  
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts.  
Ha de tenir un pany per a tancament amb clau.  
Dimensions de l'armari:  0,40 x 0,50 x 1,80 m  

BANC I TAULA DE FUSTA:  
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  
L'acabat de fusta ha de ser de dues capes de pintura sintética, amb una capa prèvia 
d'emprimació.  
Dimensions del banc:  3,5 x 0,4 m  
Dimensions de la taula:  3,5 x 0,8 m  

PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS:  
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T.  
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits.  
Han de ser de materials fàcilment netejables.  
Dimensions:  60 x 45 cm  

NEVERA ELÈCTRICA:  
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T.  
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits.  
Han de ser de materials fàcilment netejables.  
Capacitat:  100 l  

RECIPIENT PER A RECOLLODA D'ESCOMBRARIES:  
Han de ser de materials fàcilment netejables.  
Capacitat:  100 l  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions 
exigides.  
Emmagatzematge: en el seu embaltge, protegit de la intempèrie, d'impactes i sense 
contacte directe amb el terra.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL:  
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo.  

NEVERA ELÈCTRICA I PLANXA ELÈCTRICA:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002.  

BQUA - EQUIPAMENT MÈDIC 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BQUAP000,BQUAM000. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Equipament mèdic necessari a l'obra segons l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en 
el Treball.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Farmaciola d'armari 
- Farmaciola portàtil d'urgència 
- Material sanitari per a assortir una farmaciola 
- Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament 
- Manta de cotó i fibra sintètica  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de complir les condicions requerides per la DF.  

FARMACIOLA D'ARMARI O PORTÀTIL, I MATERIAL SANITARI DE REPISICIÓ:  
El contingut ha de ser l'establert a l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball.  
El contingut ha de ser revisat mensualment i ha de ser reposat immediatament el material 
utilitzat.  
Ha de portar una indicació ben visible referent al seu ús.  

LLITERA METÀL·LICA:  
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.  

MANTA:  
Dimensions:  110 x 210 cm  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.  
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la 
intempèrie.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo.  
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H - PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT 
H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES EN EL TREBALL 
H14 - PROTECCIONS INDIVIDUALS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

H1411111,H141300F,H1421110,H1423230,H142AC60,H1431101,H1432012,H1445003,H14
51110,H1458800,H1459630,H1461122,H1465275,H146J364,H147D203,H147L025,H14885
80,H148E800. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos 
riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol 
complement o accessori destinat a tal fi.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics  
Resten expressament exclosos:  
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a 

protegir la salut o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de 

l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, 
sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A 
tal fi hauran de:  
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l'estat de salut del 

treballador. 
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris.  
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests 
hauran de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos 
corresponents.  
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable de 
la contractació del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als 
treballadors, organitzant, si és necessari, sessions d'entrenament, especialment quan es 
requereixi la utilització simultània de diversos EPI, amb els següents continguts:  
- Coneixement de com posar-se i treure's l'EPI 

- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteniment per part de l'usuari 
- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel 

fabricant
Les condicions en què l'EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de:  
- La gravetat del risc 
- El temps o freqüència d'exposició al risc 
- Les condicions del lloc de treball 
- Les prestacions del propi EPI 
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'EPI, que no hagin pogut evitar-

se
L'ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els que es 
pugui garantir la higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s'han de substituir 
les peces directament en contacte amb el cos de l'usuari i fer un tractament de rentat 
antisèptic.  
L'EPI s'ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i aplicant 
la formació i informació que al respecte haurà rebut l'usuari.  
L'usuari amb antelació a la utilització de l'EPI haurà de comprovar l'entorn en el qual ho ha 
d'utilitzar.  
L'EPI s'utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès fer 
modificacions i/o decoracions que redueixin les característiques físiques de l'EPI o anul·lin o 
redueixin la seva eficàcia.  
L'EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc.  

PROTECCIONS DEL CAP:  
Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d'objectes o topades sobre el cap, serà 
perceptiva la utilització de casc protector.  
Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica 
d'ulls i oïdes.  
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats:  
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de 

treball situats en altura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de 
bastides i demolició 

- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, 
torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars 

- Obres en foses, rases, pous i galeries 
- Moviments de terra i obres en roca 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de 

runes
- Utilització de pistoles per a fixar claus 
- Treballs amb explosius 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport 
- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials  
Als llocs de treball on existeixi risc d'enganxada de cabells, per la seva proximitat a 
màquines, aparells o enginys en moviment, quan es produeixi acumulació permanent i 
ocasional de substàncies perilloses o brutes, serà obligatòria la cobertura dels cabells o 
altres mitjans adequats, eliminant-se els llaços, cintes i adorns sortints.  
Sempre que el treball determini exposició constant al sol, pluja o neu, serà obligatori l'ús de 
cobriment de caps o passamuntanyes, tipus mànega elàstica de punt, adaptables sobre el 
casc (mai al seu interior).  

PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA:  
La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles 
transparents o viseres.  
Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats :  
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
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- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament  
S'han de tenir en compte els aspectes següents:  
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament 

tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament anti-entelat 
- En els casos d'ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però 

portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic 
- En els demés casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que 

podran ser perforades per a una millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de 

Protecció tipus panoràmiques, amb armadura de vinil flexible i amb el visor de 
policarbonat o acetat transparent. 

- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta 
metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir entelament.  

Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i s'adequaran 
protegits contra fregament. Seran d'ús individual i no podran ser utilitzats per diferents 
persones.  
Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats:  
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall 
- Treballs de perforació i burinat 
- Talla i tractament de pedres 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica 
- Treball amb raig projector d'abrasius granulars 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid 
- Activitats en un entorn de calor radiant 
- Treballs que desprenen radiacions 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió  
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones en tensió, l'aparell de la pantalla 
haurà d'estar construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, 
en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc elèctric.  
Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat 
reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, 
equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar.  
Als treballs de soldadura elèctrica es farà servir l'equip de pantalla de mà anomenada "Caixó 
de soldador" amb espiell de vidre fosc protegit per un altre vidre transparent, sent retràctil 
el fosc, per a facilitar la picada de l'escòria, i fàcilment recanviables ambdós. 
No tindran cap part metàl·lica a l'exterior, amb la fi d'evitar els contactes accidentals amb la 
pinça de soldar. 
Als llocs de soldadura elèctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas inert (Nertal), es 
faran servir les pantalles de cap de tipus regulables.  
Característiques dels vidres de protecció:  
- Quan al treball a realitzar existeixi risc d'enlluernament, les ulleres seran de color o 

portaran un filtre per a garantir una absorció lumínica suficient 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència i impossibilitat de rallat i 

entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta 
metàl·lica d'acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de picapedrer  

PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU:  
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats:  
- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit 
- Treballs de percussió 
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats  
Quan el nivell de soroll a un lloc o àrea de treball sobrepassi el marge de seguretat establert 
i en tot cas, quan sigui superior a 80 Db-A, serà obligatori la utilització d'elements o aparells 
individuals de protecció auditiva, sense perjudici de les mides generals d'aïllament i 
insonorització que calgui adoptar.  

Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà als treballadors que hagin de suportar-los, 
d'auriculars amb filtre, orelleres de coixinet, o dispositius similars. 
Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús de taps contra 
soroll, de goma, plàstic, cera mal·leable o cotó.  
Les proteccions de l'aparell auditiu poden combinar-se amb les del cap i la cara, verificant la 
compatibilitat dels diferents elements. 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual.  

PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI:  
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori es seleccionaran en funció dels següents 
riscos:  
- Pols, fums i boires 
- Vapors metàl·lics i orgànics 
- Gasos tòxics industrials 
- Monòxid de carboni 
- Baixa concentració d'oxigen respirable 
- Treballs en contenidors, locals exigus i forns industrials alimentats amb gas, quan puguin 

existir riscos d'intoxicació per gas o d'insuficiència d'oxigen 
- Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui desprendre's 

pols 
- Pintura amb pistola sense ventilació suficient 
- Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de clavegueram 
- Treballs en instal·lacions frigorífiques o amb condicionadors, en les que existeixi un risc 

de fuites del fluid frigorífic  
L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà sols quan estigui garantida a l'ambient una 
concentració mínima del 20% d'oxigen respirable, en aquells llocs de treball en els quals hi 
hagi poca ventilació i alta concentració de tòxics en suspensió.  
Els filtres mecànics s'hauran de canviar amb la freqüència indicada pel fabricant, i sempre 
que el seu ús i nivell de saturació dificulti notablement la respiració. Els filtres químics seran 
reemplaçats després de cada ús, i si no s'arriben a fer-se servir, a intervals que no 
sobrepassin l'any.  
Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecció respiratòria homologada adequada al 
risc, per la ingestió de llet o qualsevol altra solució "tradicional".  

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:  
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, es seleccionaran en funció de les 
següents activitats:  
- Treballs de soldadura 
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants, superfícies, abrasives, etc. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins 
- Treballs amb risc elèctric  
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i 
maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de 
moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al 
crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós 
antitallada, etc., segons les característiques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o 
matèries plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim per al qual han 
estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià.  

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:  
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al 
treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l'activitat:  
- Calçat de protecció i de seguretat:  

- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 
- Treballs en bastides 
- Obres de demolició d'obra grossa 
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- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat i 
desencofrat 

- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge 
- Construcció de sostres 
- Treballs d'estructura metàl·lica 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Treballs de transformació de materials lítics 
- Manipulació i tractament de vidre 
- Revestiment de materials termoaïllants 
- Prefabricats per a la construcció.  

- Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant:  
- Construcció de sostres  

- Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant:  
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes  

- Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de penetració de 
masses en fusió:  
- Soldadors  

En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat 
amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió.  
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de 
calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s'haurà de 
substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis.  
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de 
tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en 
moviments de terres i realització d'estructures o enderrocs.  
Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elèctric, faran servir calçat aïllant 
sense cap element metàl·lic.  
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, la tanca permetrà desfer-se'n 
ràpidament  del calçat, davant l'eventual introducció de partícules incandescents.  
Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. Als llocs 
que existeixi un alt grau de possibilitat de perforacions de les soles per claus, encenalls, 
vidres, etc. serà recomanable l'ús de plantilles d'acer flexible sobre el bloc del pis de la sola, 
simplement col·locades a l'interior o incorporades en el calçat des d'origen.  
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de 
polaines de cuir, cautxú o teixit ignífug.  
En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits màxims de 
defensa davant d'aquestes.  

PROTECCIONS DEL COS:  
En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà perceptiu l'ús de 
cinturó de seguretat anticaigudes (tipus paracaigudista amb arnès).  
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en funció de les 
següents activitats:  
- Treballs en bastides 
- Muntatge de peces prefabricades 
- Treballs en pals i torres 
- Treballs en cabines de grues situades en altura  
Aquests cinturons compliran les següents condicions:  
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o 

filaments que comprometin la seva resistència, calculada per al cos humà en caiguda 
lliure des d'una alçada de 5 m. o quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys 

- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar 
subjectes mitjançant reblons 

- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm 
- Queda prohibit per aquest fi el cable metàl·lic, tant pel risc de contacte amb línies 

elèctriques, com per la menor elasticitat per la tensió en cas de caiguda 
- La sirga d'amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de diàmetre  

Es vigilarà de manera especial, la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. La llargària 
de la corda salvacaigudes haurà de cobrir distàncies el més curtes possibles.  
El cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la seva vida útil, durant el 
temps que persisteixi el risc de caiguda d'alçada, estarà individualment assignat a cada 
usuari amb rebut signat per part del receptor.  

PROTECCIÓ DEL TRONC:
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les 
activitats:  
- Peces i equips de protecció:  

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 
corrosius 

- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent 
- Manipulació de vidre pla 
- Treballs de rajat de sorra 
- Treballs en cambres frigorífiques  

- Roba de protecció anti-inflamable:  
- Treballs de soldadura en locals exigus  

- Davantals antiperforants:  
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap el 

cos.
- Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents:  

- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament.  

PROTECCIÓ PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE:  
Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències meteorològiques 
compliran les següents condicions:  
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
- Facilitat de ventilació  
La superposició indiscriminada de roba d'abric entorpeix els moviments, per tal motiu és 
recomanable la utilització de pantalons amb pitrera i armilles, tèrmics.  

ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ:  
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran les 
següents característiques:  
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
- Facilitat de ventilació 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari  

PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS:  
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran 
seleccionats en funció de les següents activitats:  
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d'explotació i transport elèctric  
Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al seu voltant, 
faran servir roba sense accessoris metàl·lics. 
Faran servir pantalles facials dielèctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aïllant, granota 
resistent al foc, guants dielèctrics adequats, sabates de seguretat aïllant, eines dielèctriques 
i bosses per al trasllat.  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 
i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, 
com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a 
partir de la seva data de fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència 
que hagi estat o no utilitzat.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:  
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en 
condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i 
transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a 
utilitzar.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.  
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, 
de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.  
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la 
que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección 
General de Tecnología y Seguridad Industrial.  
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la 
que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General 
de Industria y Tecnología.  

H15 - PROTECCIONS COL·LECTIVES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

H151AJ01,H1512010,H1523251,H152E801,H152U000. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, 
associats de forma solidària, destinat a l'apantallament i interposició física, que s'oposa a 
una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d'impedir o reduir les 
conseqüències del contacte amb les persones o els béns materials circumdants, susceptibles 
de protecció.  
S'han considerat els tipus de protecció següents:  
- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes:  

- Protecció de forats verticals amb vela de lona 

- Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants 
- Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres 
- Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o taulers 

de fusta 
- Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè 
- Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb suports amb mènsula i 

xarxes
- Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb estructura i sostre de fusta 
- Protecció front a projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga i xarxa de 

seguretat 
- Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè 
- Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada 

perimetralment
- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes:  

- Baranes de protecció del perímetre del sostre, escales o buits a l'estructura 
- Barana de protecció a la coronació d'una excavació 
- Empara d'advertència amb xarxa de poliamida d'1 m d'alçada 
- Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
- Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
- Línia per a subjecció de cinturons de seguretat 
- Passadís de protecció front a caigudes d'objectes, amb sostre i laterals coberts 
- Marquesines de protecció front a caigudes d'objectes, amb estructura i plataforma 
- Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i malla 
- Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora  

- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes  
- Plataforma per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
- Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
- Topall per a descàrrega de camions en zones d'excavació 
- Anellat per a escales de ma 
- Marquesina de protecció accés aparell elevadors 
- Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís  

- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics  
- Pantalla de protecció front al vent 
- Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol  

- Elements de protecció en l'ús de maquinaria  
- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica  

CONDICIONS GENERALS:
Els SPC s'instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als 
treballadors exposats a l'energia fora de control protegides pel SPC, i pels usuaris d'Equip, 
Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a aquests.  
Han d'instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se 
incontroladament, posant en perill la seguretat de persones o bens.  
Han d'estar muntats tenint en compte la necessitat d'espai lliure entre els elements mòbils 
dels SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. Els treballadors hauran de poder 
accedir i romandre en condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per a utilitzar, 
ajustar o mantenir els SPC.  
Els SPC s'han d'utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel projectista 
i el fabricant del mateix. Si les instruccions d'us del fabricant o projectista del SPC indiquen 
la necessitat d'utilitzar algun EPI per a la realització d'alguna operació relacionada amb 
aquest, es obligatori utilitzar-lo en fer aquestes operacions.  
Quan s'emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits 
totalment, s'hauran d'adoptar les precaucions i utilitzar proteccions individuals apropiades 
per a reduir els riscos als mínims possibles.  
Els SPC deixaran d'utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstàncies 
que comprometin l'eficàcia de la seva funció.  
Quan durant la utilització d'un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un 
element perillós, l'operació haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que 
garanteixin una distància de seguretat suficient.  
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BARANES DE PROTECCIÓ:  
Protecció provisional dels buits verticals i perímetre de plataformes de treball, susceptibles 
de permetre la caiguda de persones o objectes des d'una alçada superior a 2 m.  
Ha d'estar constituïda per:  
- Muntants d'1 m d'alçada sobre el paviment fixats a un element estructural 
- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d'alçada, sòlidament ancorat al muntant. 
- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa 

electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 m. 
- Entornpeu de 15 - 20 cm d'alçada.  
El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus elements entre 
si i a un element estructural estable, i serà capaç de resistir en el seu conjunt una empenta 
frontal d'1,5 kN/m.  

PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS:  
El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 
1263 - 1, col·locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats 
superiorment per pescants, i subjectats inferiorment al sostre de la planta per sota de la 
que està en construcció. 
Lateralment les xarxes han d'estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de diàmetre. 
La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u 
objecte que caigués no es dones un cop amb l'estructura. 
Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d'alta tenacitat, de 12 mm 
de diàmetre. 
La xarxa s'ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm. 
La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existís 
cap indicació. Han d'estar fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a la planta que 
protegeix, amb peces d'acer encastades als sostres.  

PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D'OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS:  
S'han de protegir els accessos o passos a l'obra, i les zones perimetrals de la mateixa de les 
possibles caigudes d'objectes des de les plantes superiors o la coberta.  
L'estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda 
d'objectes i al pes màxim previsible d'aquests objectes. L'impacte previst sobre la protecció 
no haurà de produir una deformació que pugui afectar a les persones que estiguin per sota 
de la protecció.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans d'utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d'ús són les 
adequades al risc que es vol prevenir, i que la seva instal·lació no representa un perill per a 
tercers.
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del 
projectista, fabricant i/o subministrador.  
Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques 
adequades a l'operació a realitzar. La seva utilització i transport no implicarà riscos per a la 
seguretat dels treballadors.  
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que 
puguin suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d'haver 
aturat l'activitat.  
Quan la parada no sigui possible, s'adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes 
operacions es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses.  
S'ha de portar control del nombre d'utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC i dels 
seus components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d'acord amb les instruccions 
del fabricant.  
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d'eficàcia 
preventiva o hauran de prendre's les mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús.  

BARANES DE PROTECCIÓ:  
Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d'estar protegits contra les caigudes 
d'alçada mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, les baranes perdin la 
funció de protecció col·lectiva.  

PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS:  
No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l'embossament de la xarxa resti 
a una alçada de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la deformació de la xarxa no 
permeti que el cos caigut toqui al terra (normalment a partir del segon sostre en construcció 
per sobre del terra).  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:  
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en 
condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i 
transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a 
utilitzar.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.  
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los estados miembros sobre máquinas.  
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y de salud en las obras de construcción.  
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, 
de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 
89/392/CEE, sobre máquinas.  
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en los lugares de trabajo.  
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo.  
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de 
la Construcción, Vidrio y Cerámica.  
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene 
del trabajo en la indústria de la construcción.  
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la 
indústria de la edificación  
UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites 
de instalación.  

HB - SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 
HBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

HBB20005,HBBA1511,HBBAC005,HBBAC015,HBBAE001. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una 
indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal 
en forma de plafó o un color, segons procedeixi.  
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CONDICIONS D'UTILITZACIÓ:
Principis generals: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s'ha de partir dels següents principis 
generals:  
- La senyalització mai no elimina el risc. 
- Una correcta senyalització no dispensa de l'adopció de mesures de seguretat i protecció 

per part dels projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de senyalització. 
- La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, 

eliminant la seva eficàcia preventiva.  

CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ:
La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els 
establerts en el RD 485/1997, de 14 d'abril, i estaran advertint, prohibint, obligant o 
informant en els llocs en què realment es necessiti, i solament en aquests. 
En aquelles obres en les quals la intrusió de persones alienes hi sigui una possibilitat, 
hauran de col·locar-se els senyals de seguretat, amb llegendes al seu peu (senyal 
addicional), indicatives del seus respectius continguts. 
S'instal·laran preferentment a una altura i posició adequades a l'angle visual dels seus 
destinataris, tenint en compte possibles obstacles, en la proximitat immediata del risc o 
objecte a senyalitzar o, quant es tracti d'un risc general, en l'accés a la zona de risc. 
L'emplaçament del senyal  serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 
No se situaran gaires senyals pròxims entre sí. Nota: Cal recordar que el rètol general 
enunciatiu dels senyals de seguretat, que acostuma a situar-se a l'entrada de l'obra, té 
únicament la consideració de plafó indicatiu. 
Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d'existir la situació que justificava el seu 
emplaçament.  
No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent 
senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, 
pictogrames i dimensions es correspondran amb l'establert en la Norma de Carreteres 8.3.- 
IC i catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S'exceptua el cas dels senyals 
"SENTIT PROHIBIT" i "SENTIT OBLIGATORI" en calçades divergents, que podran col·locar-se 
sobre un pal solament, a la mínima altura. 
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l'eix de la via, mai 
inclinats. 
El fons dels senyals provisionals d'obra serà de color groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, diferents dels que figuren en el Codi de 
Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d'1 
min. (s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 
Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'esplanada de la carretera, es 
composarà, com a mínim, dels següents elements:  
- Senyal de perill "OBRES" (Placa TP  18) 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'esplanada  
La placa "OBRES" haurà  d'estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la 
barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals 
complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs 
hauran de retirar-se totalment, si no queda cap obstacle en la calçada. 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les 
circumstàncies, els següents elements:  
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima 

permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR  301). El primer 
senyal de limitació pot situar-se prèviament a la de perill "OBRES" 

- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP  25, TR  400, TR  5, TR  6, TR  
305) 

- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR  401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada.  

No s'ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la 
resta de les vies, llevat del cas d'ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 
40 km/h. 
L'ordenació en sentit únic "ALTERNATIU" es durà a terme per un dels següents sistemes:  
- Establiment de la prioritat d'un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa 

vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es 

poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de "testimoni" 
està totalment proscrit. 

- Mitjançant semàfor regulador.  
Quan s'hagi de tallar totalment la carretera o s'estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, 
la detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se 
senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent. 
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s'indicarà la 
desviació de l'obstacle amb una sèrie de senyals TR  401 (direcció obligatòria), inclinades a 
45º i formant en planta una alineació recta, l'angle de la qual amb el cantell de la carretera 
sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram. 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el 
lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 
i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l'empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per 
l'ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin 
estat o no utilitzades.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

PLAQUES, SENYALS, SEMÀFORS I BASTIDOR PER A SUPORT DE SENYALITZACIÓ MÒBIL:  
Unitat de quantitat instal·lada a l'obra d'acord amb la DT.  

SUPORT RECTANGULAR D'ACER:  
m de llargària mesurat segons especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo.  
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas.  
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.  
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs  
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización.  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso.  
UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados.  
DIN 2403:1984 Identification of pipelines according to the fluid conveyed.  
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UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-máquina, el 
marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y 
actuadores.
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 
1: Requisitos generales.  

HBC - ABALISAMENT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

HBC12300,HBC1B001,HBC1KJ00. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

L'abalisament consisteix en la delimitació d'una zona a fi d'acotar uns límits que no es 
desitja que siguin ultrapassats.  

CONDICIONS D'UTILITZACIÓ:
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s'ha de partir dels següents principis 
generals:  
- L'abalisament mai no elimina el risc 
- Un correcte abalisament no dispensa de l'adopció de mesures de seguretat i protecció 

per part dels responsables de la seguretat 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema d'abalisament 
- L' abalisament indiscriminat pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, 

eliminant la seva eficàcia preventiva  

CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ:
- L'emplaçament de l'abalisament serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment 

visible. 
- L'abalisament  hauran de retirar-se quan deixi d'existir la situació que justificava el seu 

emplaçament.  

CRITERIS D' ABALISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES:  
- No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent 

senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, 
pictogrames i dimensions es correspondran amb l'establert en la Norma de Carreteres 
8.3.- IC i catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial.  

- Les barreres tubulars portàtils, solament poden utilitzar-se com element de defensa o 
abalisament, si disposen en el costat de circulació, de superfícies planes i reflectores. Els 
elements de defensa són els del tipus TD (barrera "Jersei" o barana metàl·lica).  

- Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'explanació de la carretera, 
es compondrà, com a mínim, dels següents elements:  

- Senyal de perill "OBRES" (Placa TP  18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'explanació. 
- La placa "OBRES" haurà  d'estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la 

barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de 
senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els 
treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada.  

- Per a l'abalisament de carrils provisionals s'adoptaran les següents precaucions: 
- Col·locació de cons separats 5  10 m en corba i doble recta. 
- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment. 
- Captafars separats 5  10 m en corba i doble recta. 
- Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors.  
- Les barreres portàtils duran sempre en els seus extrems llums pròpies (vermelles fixes 

en el sentit de la marxa i grogues fixes o centellejants en el contrari). També duran llums 

grogues en ambdós extrems quan estiguin en el centre de la calçada, amb circulació per 
ambdós costats.  

- En les carreteres el tràfic de les quals sigui d'intensitat diària superior a 500 vehicles, les 
barreres portàtils tindran reflectors a les bandes vermelles. Quan la intensitat sigui 
inferior, podran emprar-se captafars o bandes reflectores verticals de 10 cm d'espessor, 
centrades sobre cadascuna de les bandes vermelles.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el 
lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 
i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l'empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per 
l'ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin 
estat o no utilitzades.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS:  
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  

ELEMENTS AMIDATS EN M:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo.  
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.  
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002.  

HM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
HM3 - EXTINTORS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

HM31161J. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació del suport al parament. 
- Col·locació de l'extintor al suport.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible. 
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Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor:  <= 1700 mm  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 50 mm  
- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm  

COL·LOCAT AMB SUPORT A LA PARET:  
El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios.  
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el 
Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses 

instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.  
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació d'extintors mòbils  
- Control de la correcta situació dels extintors segons especificacions del projecte, 

verificar:  
- Col·locació d'extintors a una alçada de <= 1,7 m. 
- Accessibilitat i situació propera a una sortida 
- Situació a les zones amb més risc d'incendis 
- Distància a recórrer fins a arribar a un extintor <= 15 m. 
- Senyalització dels extintors  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar un nombre determinat d'extintors, fixat en cada cas per la DF. S'ha de 
procurar mostrejar les diferents zones, especialment aquelles amb un risc més elevat. 
Zones amb transformadors, motors, calderes, quadres elèctrics, sales de màquines, locals 
d'emmagatzematge de combustible i productes inflamables, etc.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui 
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  

HQ - EQUIPAMENTS 
HQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 
HQU1 - MÒDULS PREFABRICATS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

HQU1B130,HQU1D190,HQU1E170,HQU1H110. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a utilitzar pel 
personal d'obra, durant el temps de la seva execució, en condicions de salubritat i confort. 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les casetes 
modulars prefabricades, per a la seva utilització majoritàriament assumida en el sector. 
La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 treballadors 
(contractats + subcontractats + autònoms) per un temps igual o superior a 15 dies. Per tal 
motiu, respecte a les instal·lacions del personal, s'ha d'estudiar la possibilitat de poder 
incloure-hi al personal de subcontractada amb inferior número de treballadors, de manera 
que tot el personal que hi participi pugui gaudir d'aquests serveis, descomptant aquesta 
prestació del pressupost de Seguretat assignat al Subcontractista o mitjançant qualsevol 
altra fórmula econòmica de tal manera que no vagi en detriment de cap de les parts. 
Si per les característiques i durada de l'obra, es necessités la construcció "in situ" d'aquest 
tipus d'implantació per al personal, les característiques, superfícies habilitades i qualitats, es 
correspondran amb les habituals i comunes a les restants partides d'una obra d'edificació, 
amb uns mínims de qualitat equivalent al de les edificacions socials de protecció oficial, 
havent-se de realitzar un projecte i pressupost específic a tal fi, que s'adjuntarà a l'Estudi de 
Seguretat i Salut de l'obra.  

CONDICIONS D'UTILITZACIÓ:
El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les instal·lacions 
provisionals de salubritat i confort, en les condicions d'utilització, manteniment i amb 
l'equipament suficient, digne i adequat per a assegurar les mateixes prestacions que la llei 
estableix per a tot centre de treball industrial. 
Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i confort, estan 
obligats a utilitzar els esmentats serveis, sense menyspreu de la seva integritat patrimonial, 
i preservant en el seu àmbit personal d'utilització, les condicions d'ordre i neteja habituals 
del seu entorn quotidià. 
Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de recipients 
d'escombraries i la seva retirada, així com el manteniment d'ordre, neteja i equipament de 
les casetes provisionals del personal d'obra i el seu entorn d'implantació. 
Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts susceptibles 
de riscos higiènics o infeccions produïdes per bactèries, animals o paràsits.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Es seguiran escrupulosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant o 
llogater. 
Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i 
es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant o llogater. 
Per ordre d'importància, prevaldrà el "Manteniment Predictiu" sobre el "Manteniment 
Preventiu" i aquest sobre el "Manteniment Correctiu" (o reparació d'avaria).  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

ELEMENTS AMIDATS PER MESOS:  
Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d'obra es comptabilitzaran 
per amortització temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern d'empresa si les casetes són 
propietat del contractista), en funció d'un criteri estimat de necessitats d'utilització durant 
l'execució de l'obra. 
Aquesta repercussió de l'amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció del 
volum de treballadors simultanis presents a cada fase d'obra.  

ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS:  
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en los lugares de trabajo.  
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y de salud en las obras de construcción.  
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.  
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.  
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real 
Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.  
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo.  
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de 
la Construcción, Vidrio y Cerámica.  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002.  
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene 
del trabajo en la indústria de la construcción.  
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la 
indústria de la edificación  

HQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

HQU22301,HQU27902,HQU25701,HQU2E001,HQU2AF02. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra, col·locats.  
S'han considerat els elements següents:  
- Armari amb porta, pany i clau 
- Banc 
- Nevera 
- Planxa elèctrica per escalfar menjars 
- Recipient per a recollida d'escombraries 
- Taula 
- Mirall 

- Forn microones 
- Penja-robes 
- Pica per a rentar plats  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Armari o penja-robes:  
- Replanteig 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials  
Banc, recipient per a recollida d'escombraries o taula:  
- Col·locació 
- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials  
Nevera, planxa elèctrica o forn microones:  
- Col·locació de l'aparell i anivellament 
- Escomesa a la xarxa elèctrica 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
Mirall:  
- Neteja i preparació del suport 
- Aplicació de l'adhesiu i col·locació del mirall 
- Neteja final  
Pica per a rentar plats:  
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de la pica a l'espai previst 
- Connexió a la xarxa d'evacuació 
- Connexió a la xarxa d'aigua  

CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

ARMARI:  
L'armari ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.  
L'armari ha de quedar recolzat al paviment.  
La porta ha d'obrir i tancar correctament.  
El pany ha d'obrir i tancar correctament.  
La posició ha de ser la fixada a la DT.  
Toleràncies d'execució:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat:  ± 2%  

NEVERA, PLANXA ELÈCTRICA O FORN MICROONES:  
L'aparell instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.  
La posició i alçada ha de ser la indicada a la DT.  
La presa elèctrica ha de complir tot l'especificat al "Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión".  
Ha de quedar fixat sòlidament al suport pels punts previstos d'acord amb les instruccions 
d'instal·lació del fabricant.  

MIRALL:  
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, 
dilatacions o deformacions del suport.  
El suport ha de quedar pla i ha d'estar ben aplomat.  
Ha de quedar ben fixat al suport.  
No s'han d'utilitzar adhesius que continguin àcids lliures que puguin alterar la pintura de 
protecció del mirall.  
Un cop col·locat no hi ha d'haver ratllades, escantonaments o d'altres defectes superficials a 
la cara vista ni a la posterior.  

PICA PER A RENTAR PLATS:  
L'aigüera instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.  
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Ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.  
L'alçària des del nivell del paviment fins al nivell frontal superior de l'aigüera ha de ser la 
reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha d'estar fixat sòlidament al parament amb els suports murals, o bé recolzat sobre el 
moble de suport.  
L'acord amb el revestiment i amb el taulell ha de quedar rejuntat amb silicona neutra.  
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal:  <= 5 mm  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte.  
Un cop col·locat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
com ara embalatges, etc.  

NEVERA, PLANXA ELÈCTRICA O FORN MICROONES:  
Per al seu muntatge s'han de seguir les instruccions facilitades pel fabricant.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les 
especificades al projecte.  
S'ha de comprovar la idoneitat de la tensió disponible amb l'aparell.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.  
S'ha de manipular a obra amb molta cura i ha de quedar protegit durant la construcció, 
abans i després del seu muntatge, contra impactes.  

MIRALL:  
En ambients humits la col·locació s'ha de realitzar de manera que no es puguin produir 
condensacions sobre la cara posterior, facilitant la circulació de l'aire.  
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NEVERA, PLANXA ELÈCTRICA O FORN MICROONES:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002.  

PER A LA RESTA D'ELEMENTS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

Barcelona, desembre de 2016 

L’ autor de l’estudi de Seguretat i Salut L’enginyer director del projecte: 

Carlos Martín Freixa 
David Franch Vaca 

AYESA Enginyeria i Serveis ATLL Concessionària de la Generalitat de 

Catalunya, S.A. 
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Pressupost Estudi de Seguretat i Salut del Projecte d´Adequació i Millora
dels desguassos de la canonada baixant de l´ETAP de la Llosa de Cavall

AMIDAMENTS Pàg.: 1

PRESSUPOST  ESS_DESGUASSOS CANONADA BAIXANT ETAP LLOSA DE CAVAOBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 01
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUALTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 8121 H1411111

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

u Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense visera, homologat segons UNE-EN 3972 H141300F

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

u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

3 H1421110

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

u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

4 H1423230

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

u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

5 H142AC60

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

u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 4586 H1431101

C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000

u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN
458

7 H1432012

EUR

Pressupost Estudi de Seguretat i Salut del Projecte d´Adequació i Millora
dels desguassos de la canonada baixant de l´ETAP de la Llosa de Cavall

AMIDAMENTS Pàg.: 2

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 1408 H1445003

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

u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de
cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

9 H1451110

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

u Parella de guants ultrafins de precisió d'un sol ús, de cautxú, homologats segons UNE-EN 455-110 H1458800

C#*D#*E#*F#1 72,000 72,000

u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

11 H1459630

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

u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb plantilles i puntera
metàl·liques

12 H1461122

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

u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO
20347

13 H1465275

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

u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

14 H146J364

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

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

u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus retràctil, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 360

15 H147D203

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

u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb
fixació amb tac químic

16 H147L025

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

u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 34817 H1488580

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

u Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratge18 H148E800

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

PRESSUPOST  ESS_DESGUASSOS CANONADA BAIXANT ETAP LLOSA DE CAVAOBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 01
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVATITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs1 H151AJ01

C#*D#*E#*F#1 Previsió forats arquetes i pous 20,000 20,000

m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1)
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

2 H1512010

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i intermedi de tub metàl·lic de 2,3´´,
sòcol de post de fusta, fixada amb suports de muntant metàl·lic amb platina per a fixar mecanicament al sostre i amb el
desmuntatge inclòs

3 H1523251

C#*D#*E#*F#1 Perímetre zona arqueta 24,000 24,000

m Línia vertical per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i
dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs

4 H152E801

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

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

u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs

5 HM31161J

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

C#*D#*E#*F#2 Talls obra 3,000 3,000

u Luxòmetre portàtil6 H16C5007

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

u Equip comprovador complet portàtil d'instal·lacions de baixa tensió7 H16C2004

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

dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas combustible, O2, CO i H2S8 H16C0003

C#*D#*E#*F#1 240,000 240,000

PRESSUPOST  ESS_DESGUASSOS CANONADA BAIXANT ETAP LLOSA DE CAVAOBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 01

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

SENYALITZACIÓ I ABALISAMENTTITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb
suports d'acer allotjats amb forats al sostre

1 H152U000

C#*D#*E#*F#1 100,000 100,000

u Senyal manual per a senyalista2 HBB20005

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

u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el
desmuntatge inclòs

3 HBBA1511

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

u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de
forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

4 HBBAC005

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

u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

5 HBBAC015

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

u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit6 HBBAE001

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

u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària7 HBC12300

C#*D#*E#*F#1 40,000 40,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

m Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats i amb el desmuntatge inclòs8 HBC1B001

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

m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs9 HBC1KJ00

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

PRESSUPOST  ESS_DESGUASSOS CANONADA BAIXANT ETAP LLOSA DE CAVAOBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 01
IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRATITOL 3 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments formats per placa de dues
planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de
PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial,
i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50 litres

1 HQU1B130

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

mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues
planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de
PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

2 HQU1D190

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

mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues
planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de
PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial,
i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

3 HQU1E170

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

mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i
sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. , amb
manteniment inclòs

4 HQU1H110

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

u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs5 HQU22301

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

u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs

6 HQU27902

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

u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

7 HQU25701

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

u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs8 HQU2E001

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

u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs9 HQU2AF02

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

PRESSUPOST  ESS_DESGUASSOS CANONADA BAIXANT ETAP LLOSA DE CAVAOBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 01
COSTOS FORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUTTITOL 3 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra1 H16F1004

T1

C#*D#*E#*F#2 9,000 9,000

EUR
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h Presencia al lloc de treball de recursos preventius2 H16F3000

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

u Curset de primers auxilis i socorrisme3 HQUAP000

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

PRESSUPOST  ESS_DESGUASSOS CANONADA BAIXANT ETAP LLOSA DE CAVAOBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 01
COSTOS CONTROL SALUT DEL PERSONALTITOL 3 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Reconeixement mèdic1 HQUAM000

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

EUR
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1

€5,90uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

P- 1

(CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

€22,83uH141300F Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense visera, homologat segons
UNE-EN 397

P- 2

(VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

€7,09uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

P- 3

(SET EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

€5,69uH1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169

P- 4

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

€9,65uH142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb
fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175

P- 5

(NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

€0,25uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458P- 6
(ZERO EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

€22,74uH1432012 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

P- 7

(VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€1,67uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140P- 8
(UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

€1,78uH1451110 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de
la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

P- 9

(UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

€0,04uH1458800 Parella de guants ultrafins de precisió d'un sol ús, de cautxú, homologats segons UNE-EN 455-1P- 10
(ZERO EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

€9,41uH1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

P- 11

(NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

€14,96uH1461122 Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
amb plantilles i puntera metàl·liques

P- 12

(CATORZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

€19,93uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a
la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

P- 13

(DINOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

€2,84uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568

P- 14

(DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€186,88uH147D203 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
retràctil, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 360

P- 15

(CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2

€30,06uH147L025 Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons
UNE-EN 795, amb fixació amb tac químic

P- 16

(TRENTA EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

€21,16uH1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

P- 17

(VINT-I-UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

€6,93uH148E800 Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratgeP- 18
(SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

€10,50m2H1512010 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de seguretat
normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda
perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

P- 19

(DEU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

€14,68m2H151AJ01 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el
desmuntatge inclòs

P- 20

(CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

€6,81mH1523251 Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i intermedi de
tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, fixada amb suports de muntant metàl·lic amb platina
per a fixar mecanicament al sostre i amb el desmuntatge inclòs

P- 21

(SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

€10,81mH152E801 Línia vertical per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de poliamida
de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el
desmuntatge inclòs

P- 22

(DEU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

€2,62mH152U000 Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

P- 23

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

€2,04diaH16C0003 Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas combustible, O2, CO i H2SP- 24
(DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

€221,60uH16C2004 Equip comprovador complet portàtil d'instal·lacions de baixa tensióP- 25
(DOS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

€65,52uH16C5007 Luxòmetre portàtilP- 26
(SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

€22,68hH16F1004 Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 27
(VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

€28,47hH16F3000 Presencia al lloc de treball de recursos preventiusP- 28
(VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

€14,05uHBB20005 Senyal manual per a senyalistaP- 29
(CATORZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

€21,20uHBBA1511 Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

P- 30

(VINT-I-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

€31,92uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 31

(TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

€30,17uHBBAC015 Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 32

(TRENTA EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

P- 1  €5,90

B1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

€5,57000

Altres conceptes 0,33 €

uH141300F Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense
visera, homologat segons UNE-EN 397

P- 2  €22,83

B141300F Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense
visera, homologat segons UNE-EN 397

€21,54000

Altres conceptes 1,29 €

uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168

P- 3  €7,09

B1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168

€6,69000

Altres conceptes 0,40 €

uH1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color
DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

P- 4  €5,69

B1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color
DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

€5,37000

Altres conceptes 0,32 €

uH142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb
visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN
175

P- 5  €9,65

B142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb
visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN
175

€9,10000

Altres conceptes 0,55 €

uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458

P- 6  €0,25

B1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458

€0,24000

Altres conceptes 0,01 €

uH1432012 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

P- 7  €22,74

B1432012 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

€21,45000

Altres conceptes 1,29 €

uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140P- 8  €1,67

B1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 €1,58000
Altres conceptes 0,09 €

uH1451110 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i
polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció
elàstica al canell

P- 9  €1,78

B1451110 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i
polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior i subjecció
elàstica al canell

€1,68000
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Altres conceptes 0,10 €

uH1458800 Parella de guants ultrafins de precisió d'un sol ús, de cautxú, homologats
segons UNE-EN 455-1

P- 10  €0,04

B1458800 Parella de guants ultrafins de precisió d'un sol ús, de cautxú, homologats
segons UNE-EN 455-1

€0,04000

Altres conceptes 0,00 €

uH1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407
i UNE-EN 420

P- 11  €9,41

B1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN
407 i UNE-EN 420

€8,88000

Altres conceptes 0,53 €

uH1461122 Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, amb plantilles i puntera metàl·liques

P- 12  €14,96

B1461122 Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, amb plantilles i puntera metàl·liques

€14,11000

Altres conceptes 0,85 €

uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

P- 13  €19,93

B1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

€18,80000

Altres conceptes 1,13 €

uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades,
homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

P- 14  €2,84

B146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg
de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades,
homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

€2,68000

Altres conceptes 0,16 €

uH147D203 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus retràctil,
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 360

P- 15  €186,88

B147D203 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus retràctil,
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 360

€176,30000

Altres conceptes 10,58 €

uH147L025 Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac químic

P- 16  €30,06

B147L005 Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795

€21,62000

B1Z0AH00 Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella, per a
seguretat i salut

€4,16000
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Altres conceptes 4,28 €

uH1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

P- 17  €21,16

B1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

€19,96000

Altres conceptes 1,20 €

uH148E800 Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratgeP- 18  €6,93

B148E800 Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratge €6,54000
Altres conceptes 0,39 €

m2H1512010 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa
de seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12
mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

P- 19  €10,50

B1510005 Manta ignífuga per a 5 usos, per a seguretat i salut €4,87200
B15Z1500 Corda de poliamida de 12 mm de diàmetre, per a seguretat i salut €0,14000
B1Z11215 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de

D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a seguretat i salut

€0,19200

Altres conceptes 5,30 €

m2H151AJ01 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres,
amb fusta i amb el desmuntatge inclòs

P- 20  €14,68

B1Z0A100 Clau acer, per a seguretat i salut €0,14904
B1Z0D230 Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut €1,47600
B1Z0D300 Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut €0,46824

Altres conceptes 12,59 €

mH1523251 Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser
superior i intermedi de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, fixada
amb suports de muntant metàl·lic amb platina per a fixar mecanicament al
sostre i amb el desmuntatge inclòs

P- 21  €6,81

B0DZSM0K Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos, per a seguretat i salut €0,31200
B1526EM6 Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, amb platina per

a fixar mecanicament al sostre, per a 15 usos
€0,56800

B1Z09F90 Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella, per a seguretat i
salut

€0,83200

B1Z0D400 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut €1,18580
Altres conceptes 3,91 €

mH152E801 Línia vertical per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb
corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a
subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs

P- 22  €10,81

B152KK00 Dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat a
una corda de 16 mm de diàmetre, d'aliatge lleuger estampat

€6,79840

B15Z1700 Corda de poliamida de 16 mm de diàmetre, per a seguretat i salut €1,05000
Altres conceptes 2,96 €

mH152U000 Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè
taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb
forats al sostre

P- 23  €2,62

B1526EL6 Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en
perforacions del sostre, per a 15 usos

€0,65500

B152U000 Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o
abalisament, d'1 m d'alçada, per a seguretat i salut

€0,53550

Altres conceptes 1,43 €
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diaH16C0003 Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas
combustible, O2, CO i H2S

P- 24  €2,04

B16C0003 Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas
combustible, O2, CO i H2S

€1,92000

Altres conceptes 0,12 €

uH16C2004 Equip comprovador complet portàtil d'instal·lacions de baixa tensióP- 25  €221,60

B16C0004 Equip comprovador complet d'instal·lacions de baixa tensió portàtil €209,06000
Altres conceptes 12,54 €

uH16C5007 Luxòmetre portàtilP- 26  €65,52

B16C0007 Luxòmetre portàtil €61,81000
Altres conceptes 3,71 €

hH16F1004 Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 27  €22,68

Altres conceptes 22,68 €

hH16F3000 Presencia al lloc de treball de recursos preventiusP- 28  €28,47

Altres conceptes 28,47 €

uHBB20005 Senyal manual per a senyalistaP- 29  €14,05

BBB2A001 Senyal manual per a senyalista €13,25000
Altres conceptes 0,80 €

uHBBA1511 Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada,
de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

P- 30  €21,20

B1Z09000 Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salut €0,14320
BBBA1500 Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa

serigrafiada, de 40x33 cm, per a seguretat i salut
€16,65000

Altres conceptes 4,41 €

uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada,
costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 31  €31,92

BBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada,
costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, per a seguretat i
salut

€8,72000

Altres conceptes 23,20 €

uHBBAC015 Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb
pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat
major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

P- 32  €30,17

BBBAC015 Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb
pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat
major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, per a seguretat i salut

€7,07000

Altres conceptes 23,10 €

uHBBAE001 Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control
elèctric, adherit

P- 33  €6,35

BBBAE001 Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control
elèctric, per a seguretat i salut

€5,99000

Altres conceptes 0,36 €

uHBC12300 Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçàriaP- 34  €12,40

BBC12302 Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm d'alçària, per a 2 usos, per a
seguretat i salut

€11,27000
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Altres conceptes 1,13 €

mHBC1B001 Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats i amb
el desmuntatge inclòs

P- 35  €1,36

BBC1B000 Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats, per
a seguretat i salut

€0,21000

Altres conceptes 1,15 €

mHBC1KJ00 Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs

P- 36  €6,37

BBC1KJ04 Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per
a seguretat i salut

€4,72800

Altres conceptes 1,64 €

uHM31161J Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs

P- 37  €51,92

B1ZM1000 Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut €0,34000
BM311611 Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a

seguretat i salut
€38,92000

Altres conceptes 12,66 €

mesHQU1B130 Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m
amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1
inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50 litres

P- 38  €49,14

BQU1B130 Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m
amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre,
instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i
termos elèctric 50 litres

€46,36000

Altres conceptes 2,78 €

mesHQU1D190 Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m
amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 2
punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 39  €54,06

BQU1D190 Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m
amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre,
instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

€51,00000

Altres conceptes 3,06 €

mesHQU1E170 Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4
m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre,
instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i
equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

P- 40  €49,56

BQU1E170 Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4
m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre,
instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

€46,75000

Altres conceptes 2,81 €

Pressupost Estudi de Seguretat i Salut del Projecte d´Adequació i Millora
dels desguassos de la canonada baixant de l´ETAP de la Llosa de Cavall

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 6

mesHQU1H110 Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i
2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1
inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. ,
amb manteniment inclòs

P- 41  €155,76

BQU1H110 Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i
2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1
inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. ,
amb manteniment inclòs

€146,94000

Altres conceptes 8,82 €

uHQU22301 Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 42  €68,05

BQU22303 Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8
m, per a 3 usos, per a seguretat i salut

€58,77000

Altres conceptes 9,28 €

uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5
persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 43  €27,29

BQU25700 Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5
persones per a 4 usos , per a seguretat i salut

€22,49250

Altres conceptes 4,80 €

uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge
inclòs

P- 44  €34,40

BQU27900 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones per a 4 usos , per a seguretat i
salut

€24,85000

Altres conceptes 9,55 €

uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge
inclòs

P- 45  €113,92

BQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut €99,87000
Altres conceptes 14,05 €

uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 46  €104,03

BQU2E002 Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut €97,06000
Altres conceptes 6,97 €

uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 47  €40,71

BQUAM000 Reconeixement mèdic €38,41000
Altres conceptes 2,30 €

uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 48  €215,06
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MÀ D'OBRA

 €26,86h Coordinador d'activitats preventivesA01H1000

 €25,37h Oficial 1a per a seguretat i salutA01H2000

 €22,52h Ajudant per a seguretat i salutA01H3000

 €21,18h Manobre per a seguretat i salutA01H4000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MATERIALS

 €0,13u Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos, per a
seguretat i salut

B0DZSM0K

 €5,57u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812

B1411111

 €21,54u Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus
escalador sense visera, homologat segons UNE-EN 397

B141300F

 €6,69u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168

B1421110

 €5,37u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

B1423230

 €9,10u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible
de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic
semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

B142AC60

 €0,24u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

B1431101

 €21,45u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

B1432012

 €1,58u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140

B1445003

 €1,68u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells,
ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de
cotó, folre interior i subjecció elàstica al canell

B1451110

 €0,04u Parella de guants ultrafins de precisió d'un sol ús, de cautxú,
homologats segons UNE-EN 455-1

B1458800

 €8,88u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

B1459630

 €14,11u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, amb plantilles i puntera
metàl·liques

B1461122

 €18,80u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló
i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

B1465275

 €2,68u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de
gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO
20344 i UNE-EN 12568

B146J364
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

 €176,30u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus retràctil,
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 360

B147D203

 €21,62u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra
caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795

B147L005

 €19,96u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

B1488580

 €6,54u Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratgeB148E800

 €4,06m2 Manta ignífuga per a 5 usos, per a seguretat i salutB1510005

 €1,31u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària,
per a allotjar en perforacions del sostre, per a 15 usos

B1526EL6

 €1,42u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària,
amb platina per a fixar mecanicament al sostre, per a 15
usos

B1526EM6

 €97,12u Dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó
de seguretat a una corda de 16 mm de diàmetre, d'aliatge
lleuger estampat

B152KK00

 €0,51m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques
d'advertència o abalisament, d'1 m d'alçada, per a seguretat i
salut

B152U000

 €0,56m Corda de poliamida de 12 mm de diàmetre, per a seguretat i
salut

B15Z1500

 €1,00m Corda de poliamida de 16 mm de diàmetre, per a seguretat i
salut

B15Z1700

 €1,92dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb
detector de gas combustible, O2, CO i H2S

B16C0003

 €209,06u Equip comprovador complet d'instal·lacions de baixa tensió
portàtil

B16C0004

 €61,81u Luxòmetre portàtilB16C0007

 €3,58cu Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salutB1Z09000

 €1,04u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella, per
a seguretat i salut

B1Z09F90

 €1,48kg Clau acer, per a seguretat i salutB1Z0A100

 €4,16u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i
femella, per a seguretat i salut

B1Z0AH00

 €0,41m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salutB1Z0D230

 €246,44m3 Llata de fusta de pi, per a seguretat i salutB1Z0D300
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

 €5,39m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salutB1Z0D400

 €0,16m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, per a 10 usos, per a seguretat i salut

B1Z11215

 €0,34u Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a
seguretat i salut

B1ZM1000

 €13,25u Senyal manual per a senyalistaBBB2A001

 €16,65u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer
llisa serigrafiada, de 40x33 cm, per a seguretat i salut

BBBA1500

 €8,72u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29
cm, per ésser vista fins 12 m de distància, per a seguretat i
salut

BBBAC005

 €7,07u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de
forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser
vista fins 12 m de distància, per a seguretat i salut

BBBAC015

 €5,99u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o
pupitre de control elèctric, per a seguretat i salut

BBBAE001

 €11,27u Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm d'alçària, per
a 2 usos, per a seguretat i salut

BBC12302

 €0,21m Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i
blanc alternats, per a seguretat i salut

BBC1B000

 €11,82m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària,
per a 4 usos, per a seguretat i salut

BBC1KJ04

 €38,92u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, per a seguretat i salut

BM311611

 €46,36mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a
obra de 2,4x2,6 m amb tancaments formats per placa de
dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre,
instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo
col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50 litres

BQU1B130

 €51,00mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a
obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues
planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de
PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació
elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

BQU1D190
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MATERIALS

 €46,75mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador
a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de
dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre,
instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb
aixeta i taulell

BQU1E170

 €146,94mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic
d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè
i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de
250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. , amb
manteniment inclòs

BQU1H110

 €58,77u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior,
de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos, per a seguretat i salut

BQU22303

 €89,97u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones per a 4 usos , per a seguretat i
salut

BQU25700

 €99,40u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària
i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones per a 4
usos , per a seguretat i salut

BQU27900

 €99,87u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a
seguretat i salut

BQU2AF02

 €97,06u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salutBQU2E002

 €38,41u Reconeixement mèdicBQUAM000

 €202,89u Curset de primers auxilis i socorrismeBQUAP000
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 €5,90u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812

H1411111P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

5,570005,570001,000B1411111 =xCasc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812

u

Subtotal... 5,57000 5,57000

COST DIRECTE 5,57000

0,334206,00%DESPESES INDIRECTES

 €22,83u Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus
escalador sense visera, homologat segons UNE-EN 397

H141300FP- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

21,5400021,540001,000B141300F =xCasc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus
escalador sense visera, homologat segons UNE-EN 397

u

Subtotal... 21,54000 21,54000

COST DIRECTE 21,54000

1,292406,00%DESPESES INDIRECTES

 €7,09u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168

H1421110P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

6,690006,690001,000B1421110 =xUlleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168

u

Subtotal... 6,69000 6,69000

COST DIRECTE 6,69000

0,401406,00%DESPESES INDIRECTES
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 €5,69u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

H1423230P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

5,370005,370001,000B1423230 =xUlleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

u

Subtotal... 5,37000 5,37000

COST DIRECTE 5,37000

0,322206,00%DESPESES INDIRECTES

 €9,65u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible
de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic
semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

H142AC60P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

9,100009,100001,000B142AC60 =xPantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible
de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic
semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

u

Subtotal... 9,10000 9,10000

COST DIRECTE 9,10000

0,546006,00%DESPESES INDIRECTES

 €0,25u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

H1431101P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

0,240000,240001,000B1431101 =xProtector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

u

Subtotal... 0,24000 0,24000

COST DIRECTE 0,24000

0,014406,00%DESPESES INDIRECTES
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 €22,74u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

H1432012P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

21,4500021,450001,000B1432012 =xProtector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

u

Subtotal... 21,45000 21,45000

COST DIRECTE 21,45000

1,287006,00%DESPESES INDIRECTES

 €1,67u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140

H1445003P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

1,580001,580001,000B1445003 =xMascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140

u

Subtotal... 1,58000 1,58000

COST DIRECTE 1,58000

0,094806,00%DESPESES INDIRECTES

 €1,78u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells,
ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de
cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

H1451110P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

1,680001,680001,000B1451110 =xParella de guants per a ús general, amb palmell, artells,
ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de
cotó, folre interior i subjecció elàstica al canell

u

Subtotal... 1,68000 1,68000

COST DIRECTE 1,68000

0,100806,00%DESPESES INDIRECTES

 €0,04u Parella de guants ultrafins de precisió d'un sol ús, de cautxú,
homologats segons UNE-EN 455-1

H1458800P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
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Materials:

0,040000,040001,000B1458800 =xParella de guants ultrafins de precisió d'un sol ús, de cautxú,
homologats segons UNE-EN 455-1

u

Subtotal... 0,04000 0,04000

COST DIRECTE 0,04000

0,002406,00%DESPESES INDIRECTES

 €9,41u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril
fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

H1459630P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

8,880008,880001,000B1459630 =xParella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

u

Subtotal... 8,88000 8,88000

COST DIRECTE 8,88000

0,532806,00%DESPESES INDIRECTES

 €14,96u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, amb plantilles i puntera
metàl·liques

H1461122P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

14,1100014,110001,000B1461122 =xParella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, amb plantilles i puntera
metàl·liques

u

Subtotal... 14,11000 14,11000

COST DIRECTE 14,11000

0,846606,00%DESPESES INDIRECTES

 €19,93u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló
i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

H1465275P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
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Materials:

18,8000018,800001,000B1465275 =xParella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló
i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

u

Subtotal... 18,80000 18,80000

COST DIRECTE 18,80000

1,128006,00%DESPESES INDIRECTES

 €2,84u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de
gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO
20344 i UNE-EN 12568

H146J364P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

2,680002,680001,000B146J364 =xParella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de
gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO
20344 i UNE-EN 12568

u

Subtotal... 2,68000 2,68000

COST DIRECTE 2,68000

0,160806,00%DESPESES INDIRECTES

 €186,88u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus retràctil,
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 360

H147D203P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

176,30000176,300001,000B147D203 =xSistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus retràctil,
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 360

u

Subtotal... 176,30000 176,30000
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COST DIRECTE 176,30000

10,578006,00%DESPESES INDIRECTES

 €30,06u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra
caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb
fixació amb tac químic

H147L025P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,53700/R 25,370000,100A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth

Subtotal... 2,53700 2,53700
Materials:

21,6200021,620001,000B147L005 =xAparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra
caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795

u

4,160004,160001,000B1Z0AH00 =xTac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i
femella, per a seguretat i salut

u

Subtotal... 25,78000 25,78000

0,038061,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,35505

1,701306,00%DESPESES INDIRECTES

 €21,16u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

H1488580P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

19,9600019,960001,000B1488580 =xDavantal per a soldador, de serratge, homologat segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

u

Subtotal... 19,96000 19,96000

COST DIRECTE 19,96000

1,197606,00%DESPESES INDIRECTES

 €6,93u Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratgeH148E800P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

6,540006,540001,000B148E800 =xParell de polaines per a soldador, elaborat amb serratgeu

Subtotal... 6,54000 6,54000
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COST DIRECTE 6,54000

0,392406,00%DESPESES INDIRECTES

 €10,50m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb
manta ignífuga, xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN
1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada
amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm
de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

H1512010P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,53700/R 25,370000,100A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth

2,11800/R 21,180000,100A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 4,65500 4,65500
Materials:

4,872004,060001,200B1510005 =xManta ignífuga per a 5 usos, per a seguretat i salutm2

0,140000,560000,250B15Z1500 =xCorda de poliamida de 12 mm de diàmetre, per a seguretat i
salut

m

0,192000,160001,200B1Z11215 =xXarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, per a 10 usos, per a seguretat i salut

m2

Subtotal... 5,20400 5,20400

0,046551,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,90555

0,594336,00%DESPESES INDIRECTES

 €14,68m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a
màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs

H151AJ01P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,34250/R 25,370000,250A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth

5,29500/R 21,180000,250A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 11,63750 11,63750
Materials:

0,149041,480000,1007B1Z0A100 =xClau acer, per a seguretat i salutkg

1,476000,410003,600B1Z0D230 =xTauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salutm

0,46824246,440000,0019B1Z0D300 =xLlata de fusta de pi, per a seguretat i salutm3

Subtotal... 2,09328 2,09328

0,116381,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,84716

0,830836,00%DESPESES INDIRECTES
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 €6,81m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m
amb travesser superior i intermedi de tub metàl·lic de 2,3´´,
sòcol de post de fusta, fixada amb suports de muntant
metàl·lic amb platina per a fixar mecanicament al sostre i
amb el desmuntatge inclòs

H1523251P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,90275/R 25,370000,075A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth

1,58850/R 21,180000,075A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 3,49125 3,49125
Materials:

0,312000,130002,400B0DZSM0K =xTub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos, per a
seguretat i salut

u

0,568001,420000,400B1526EM6 =xMuntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària,
amb platina per a fixar mecanicament al sostre, per a 15 usos

u

0,832001,040000,800B1Z09F90 =xTac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella, per
a seguretat i salut

u

1,185805,390000,220B1Z0D400 =xPost de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salutm2

Subtotal... 2,89780 2,89780

0,034911,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,42396

0,385446,00%DESPESES INDIRECTES

 €10,81m Línia vertical per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons
de seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i
dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de
seguretat i amb el desmuntatge inclòs

H152E801P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,26850/R 25,370000,050A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth

1,05900/R 21,180000,050A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 2,32750 2,32750
Materials:

6,7984097,120000,070B152KK00 =xDispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó
de seguretat a una corda de 16 mm de diàmetre, d'aliatge
lleuger estampat

u

1,050001,000001,050B15Z1700 =xCorda de poliamida de 16 mm de diàmetre, per a seguretat i
salut

m

Subtotal... 7,84840 7,84840

0,023281,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,19918

0,611956,00%DESPESES INDIRECTES
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 €2,62m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb
malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

H152U000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,26850/R 25,370000,050A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth

Subtotal... 1,26850 1,26850
Materials:

0,655001,310000,500B1526EL6 =xMuntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària,
per a allotjar en perforacions del sostre, per a 15 usos

u

0,535500,510001,050B152U000 =xMalla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques
d'advertència o abalisament, d'1 m d'alçada, per a seguretat i
salut

m

Subtotal... 1,19050 1,19050

0,012691,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,47169

0,148306,00%DESPESES INDIRECTES

 €2,04dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb
detector de gas combustible, O2, CO i H2S

H16C0003P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

1,920001,920001,000B16C0003 =xDetector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb
detector de gas combustible, O2, CO i H2S

dia

Subtotal... 1,92000 1,92000

COST DIRECTE 1,92000

0,115206,00%DESPESES INDIRECTES

 €221,60u Equip comprovador complet portàtil d'instal·lacions de baixa
tensió

H16C2004P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

209,06000209,060001,000B16C0004 =xEquip comprovador complet d'instal·lacions de baixa tensió
portàtil

u

Subtotal... 209,06000 209,06000

COST DIRECTE 209,06000

12,543606,00%DESPESES INDIRECTES
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 €65,52u Luxòmetre portàtilH16C5007P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

61,8100061,810001,000B16C0007 =xLuxòmetre portàtilu

Subtotal... 61,81000 61,81000

COST DIRECTE 61,81000

3,708606,00%DESPESES INDIRECTES

 €22,68h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de
l'obra

H16F1004P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,18000/R 21,180001,000A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 21,18000 21,18000

0,211801,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 21,39180

1,283516,00%DESPESES INDIRECTES

 €28,47h Presencia al lloc de treball de recursos preventiusH16F3000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

26,86000/R 26,860001,000A01H1000 =xCoordinador d'activitats preventivesh

Subtotal... 26,86000 26,86000

COST DIRECTE 26,86000

1,611606,00%DESPESES INDIRECTES

 €14,05u Senyal manual per a senyalistaHBB20005P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

13,2500013,250001,000BBB2A001 =xSenyal manual per a senyalistau

Subtotal... 13,25000 13,25000
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COST DIRECTE 13,25000

0,795006,00%DESPESES INDIRECTES

 €21,20u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer
llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb
el desmuntatge inclòs

HBBA1511P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,17700/R 21,180000,150A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 3,17700 3,17700
Materials:

0,143203,580000,040B1Z09000 =xVisos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salutcu

16,6500016,650001,000BBBA1500 =xPlaca de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer
llisa serigrafiada, de 40x33 cm, per a seguretat i salut

u

Subtotal... 16,79320 16,79320

0,031771,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,00197

1,200126,00%DESPESES INDIRECTES

 €31,92u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29
cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

HBBAC005P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,18000/R 21,180001,000A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 21,18000 21,18000
Materials:

8,720008,720001,000BBBAC005 =xSenyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de
forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser
vista fins 12 m de distància, per a seguretat i salut

u

Subtotal... 8,72000 8,72000

0,211801,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,11180

1,806716,00%DESPESES INDIRECTES
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 €30,17u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de
forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

HBBAC015P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,18000/R 21,180001,000A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 21,18000 21,18000
Materials:

7,070007,070001,000BBBAC015 =xSenyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de
forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser
vista fins 12 m de distància, per a seguretat i salut

u

Subtotal... 7,07000 7,07000

0,211801,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,46180

1,707716,00%DESPESES INDIRECTES

 €6,35u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o
pupitre de control elèctric, adherit

HBBAE001P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

5,990005,990001,000BBBAE001 =xRètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o
pupitre de control elèctric, per a seguretat i salut

u

Subtotal... 5,99000 5,99000

COST DIRECTE 5,99000

0,359406,00%DESPESES INDIRECTES

 €12,40u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçàriaHBC12300P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,42360/R 21,180000,020A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 0,42360 0,42360
Materials:

11,2700011,270001,000BBC12302 =xCon d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm d'alçària, per
a 2 usos, per a seguretat i salut

u

Subtotal... 11,27000 11,27000

0,004241,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,69784

0,701876,00%DESPESES INDIRECTES
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 €1,36m Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i
blanc alternats i amb el desmuntatge inclòs

HBC1B001P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,05900/R 21,180000,050A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 1,05900 1,05900
Materials:

0,210000,210001,000BBC1B000 =xCinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i
blanc alternats, per a seguretat i salut

m

Subtotal... 0,21000 0,21000

0,010591,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,27959

0,076786,00%DESPESES INDIRECTES

 €6,37m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i
amb el desmuntatge inclòs

HBC1KJ00P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,27080/R 21,180000,060A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 1,27080 1,27080
Materials:

4,7280011,820000,400BBC1KJ04 =xTanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària,
per a 4 usos, per a seguretat i salut

m

Subtotal... 4,72800 4,72800

0,012711,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,01151

0,360696,00%DESPESES INDIRECTES

 €51,92u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

HM31161JP- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,07400/R 25,370000,200A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth

4,50400/R 22,520000,200A01H3000 =xAjudant per a seguretat i saluth

Subtotal... 9,57800 9,57800
Materials:

0,340000,340001,000B1ZM1000 =xPart proporcional d'elements especials per a extintors, per a
seguretat i salut

u
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38,9200038,920001,000BM311611 =xExtintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, per a seguretat i salut

u

Subtotal... 39,26000 39,26000

0,143671,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 48,98167

2,938906,00%DESPESES INDIRECTES

 €49,14mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a
obra de 2,4x2,6 m amb tancaments formats per placa de
dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre,
instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo
col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50 litres

HQU1B130P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

46,3600046,360001,000BQU1B130 =xLloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a
obra de 2,4x2,6 m amb tancaments formats per placa de
dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre,
instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo
col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50 litres

mes

Subtotal... 46,36000 46,36000

COST DIRECTE 46,36000

2,781606,00%DESPESES INDIRECTES

 €54,06mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a
obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues
planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de
PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació
elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

HQU1D190P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

51,0000051,000001,000BQU1D190 =xLloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a
obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues
planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de
PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació
elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

mes

Subtotal... 51,00000 51,00000
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COST DIRECTE 51,00000

3,060006,00%DESPESES INDIRECTES

 €49,56mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador
a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de
dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre,
instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb
aixeta i taulell

HQU1E170P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

46,7500046,750001,000BQU1E170 =xLloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador
a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de
dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre,
instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb
aixeta i taulell

mes

Subtotal... 46,75000 46,75000

COST DIRECTE 46,75000

2,805006,00%DESPESES INDIRECTES

 €155,76mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic
d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè
i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de
250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. , amb
manteniment inclòs

HQU1H110P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

146,94000146,940001,000BQU1H110 =xLloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic
d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè
i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de
250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. , amb
manteniment inclòs

mes

Subtotal... 146,94000 146,94000

COST DIRECTE 146,94000

8,816406,00%DESPESES INDIRECTES
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 €68,05u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU22301P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,29500/R 21,180000,250A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 5,29500 5,29500
Materials:

58,7700058,770001,000BQU22303 =xArmari metàl·lic individual amb doble compartiment interior,
de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos, per a seguretat i salut

u

Subtotal... 58,77000 58,77000

0,132382,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 64,19738

3,851846,00%DESPESES INDIRECTES

 €27,29u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

HQU25701P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,17700/R 21,180000,150A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 3,17700 3,17700
Materials:

22,4925089,970000,250BQU25700 =xBanc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones per a 4 usos , per a seguretat i
salut

u

Subtotal... 22,49250 22,49250

0,079432,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,74893

1,544946,00%DESPESES INDIRECTES

 €34,40u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària
i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs

HQU27902P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,41300/R 21,180000,350A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 7,41300 7,41300
Materials:

24,8500099,400000,250BQU27900 =xTaula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària
i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones per a 4
usos , per a seguretat i salut

u

Subtotal... 24,85000 24,85000
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0,185332,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 32,44833

1,946906,00%DESPESES INDIRECTES

 €113,92u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs

HQU2AF02P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,41300/R 21,180000,350A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 7,41300 7,41300
Materials:

99,8700099,870001,000BQU2AF02 =xNevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a
seguretat i salut

u

Subtotal... 99,87000 99,87000

0,185332,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 107,46832

6,448106,00%DESPESES INDIRECTES

 €104,03u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

HQU2E001P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,05900/R 21,180000,050A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 1,05900 1,05900
Materials:

97,0600097,060001,000BQU2E002 =xForn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salutu

Subtotal... 97,06000 97,06000

0,026482,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 98,14547

5,888736,00%DESPESES INDIRECTES

 €40,71u Reconeixement mèdicHQUAM000P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

38,4100038,410001,000BQUAM000 =xReconeixement mèdicu

Subtotal... 38,41000 38,41000
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COST DIRECTE 38,41000

2,304606,00%DESPESES INDIRECTES

 €215,06u Curset de primers auxilis i socorrismeHQUAP000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

202,89000202,890001,000BQUAP000 =xCurset de primers auxilis i socorrismeu

Subtotal... 202,89000 202,89000

COST DIRECTE 202,89000

12,173406,00%DESPESES INDIRECTES
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OBRA PRESSUPOST  ESS_DESGUASSOS CANONADA BAIXANT ETAP LLOSA DE CAVA01

CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT01

TITOL 3 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

9,0005,90 53,10

2 H141300F u Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador
sense visera, homologat segons UNE-EN 397 (P - 2)

2,00022,83 45,66

3 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 3)

4,0007,09 28,36

4 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 (P - 4)

2,0005,69 11,38

5 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà
i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada
d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 (P - 5)

1,0009,65 9,65

6 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458 (P - 6)

10,0000,25 2,50

7 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 7)

6,00022,74 136,44

8 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140 (P - 8)

18,0001,67 30,06

9 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i
dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre
interior, i subjecció elàstica al canell (P - 9)

9,0001,78 16,02

10 H1458800 u Parella de guants ultrafins de precisió d'un sol ús, de cautxú,
homologats segons UNE-EN 455-1 (P - 10)

72,0000,04 2,88

11 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 11)

2,0009,41 18,82

12 H1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, amb plantilles i puntera
metàl·liques (P - 12)

4,00014,96 59,84

13 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 13)

9,00019,93 179,37

14 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix,
de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures
epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568 (P - 14)

9,0002,84 25,56

15 H147D203 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a
un subsistema anticaiguda de tipus retràctil, homologat segons
UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 360 (P - 15)

2,000186,88 373,76

16 H147L025 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra
caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació

4,00030,06 120,24

EUR
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amb tac químic (P - 16)

17 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 17)

2,00021,16 42,32

18 H148E800 u Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratge (P - 18) 2,0006,93 13,86

TITOL 3 01.01.01

OBRA PRESSUPOST  ESS_DESGUASSOS CANONADA BAIXANT ETAP LLOSA DE CAVA01

CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT01

TITOL 3 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim,
en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs (P - 20)

20,00014,68 293,60

2 H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta
ignífuga, xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1)
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda
perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i
amb el desmuntatge inclòs (P - 19)

6,00010,50 63,00

3 H1523251 m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb
travesser superior i intermedi de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de
post de fusta, fixada amb suports de muntant metàl·lic amb
platina per a fixar mecanicament al sostre i amb el desmuntatge
inclòs (P - 21)

24,0006,81 163,44

4 H152E801 m Línia vertical per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de
seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu
anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i
amb el desmuntatge inclòs (P - 22)

10,00010,81 108,10

5 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs (P - 37)

4,00051,92 207,68

6 H16C5007 u Luxòmetre portàtil (P - 26) 2,00065,52 131,04

7 H16C2004 u Equip comprovador complet portàtil d'instal·lacions de baixa
tensió (P - 25)

1,000221,60 221,60

8 H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector
de gas combustible, O2, CO i H2S (P - 24)

240,0002,04 489,60

TITOL 3 01.01.02

OBRA PRESSUPOST  ESS_DESGUASSOS CANONADA BAIXANT ETAP LLOSA DE CAVA01

CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT01

TITOL 3 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 23)

100,0002,62 262,00

2 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 29) 1,00014,05 14,05

3 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el
desmuntatge inclòs (P - 30)

2,00021,20 42,40

4 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 31)

1,00031,92 31,92

EUR
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5 HBBAC015 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 32)

1,00030,17 30,17

6 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre
de control elèctric, adherit (P - 33)

1,0006,35 6,35

7 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 34) 40,00012,40 496,00

8 HBC1B001 m Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc
alternats i amb el desmuntatge inclòs (P - 35)

500,0001,36 680,00

9 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb
el desmuntatge inclòs (P - 36)

20,0006,37 127,40

TITOL 3 01.01.03

OBRA PRESSUPOST  ESS_DESGUASSOS CANONADA BAIXANT ETAP LLOSA DE CAVA01

CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT01

TITOL 3 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQU1B130 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
2,4x2,6 m amb tancaments formats per placa de dues planxes
d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre
xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1
inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50
litres (P - 38)

12,00049,14 589,68

2 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra
de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes
d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre
xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 39)

12,00054,06 648,72

3 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a
obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues
planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de
PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica
1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat
amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell (P - 40)

12,00049,56 594,72

4 HQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic
d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i
sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l.
i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs
(P - 41)

12,000155,76 1.869,12

5 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 42)

9,00068,05 612,45

6 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8
m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 44)

1,00034,40 34,40

7 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
(P - 43)

2,00027,29 54,58

8 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 46)

1,000104,03 104,03

9 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el 1,000113,92 113,92

EUR
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desmuntatge inclòs (P - 45)

TITOL 3 01.01.04

OBRA PRESSUPOST  ESS_DESGUASSOS CANONADA BAIXANT ETAP LLOSA DE CAVA01

CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT01

TITOL 3 COSTOS FORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
(P - 27)

9,00022,68 204,12

2 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 28) 60,00028,47 1.708,20

3 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 48) 1,000215,06 215,06

TITOL 3 01.01.05

OBRA PRESSUPOST  ESS_DESGUASSOS CANONADA BAIXANT ETAP LLOSA DE CAVA01

CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT01

TITOL 3 COSTOS CONTROL SALUT DEL PERSONAL06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 47) 9,00040,71 366,39

TITOL 3 01.01.06

EUR



PROJECTE DE REHABILITACIÓ DEL DIPÒSIT DE SANT QUIRZE C-250 

Annex núm. 23: Estudi de Seguretat i Salut 

Resum de pressupost 





Pressupost Estudi de Seguretat i Salut del Projecte d´Adequació i Millora
dels desguassos de la canonada baixant de l´ETAP de la Llosa de Cavall
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Titol 3 01.01.01 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 1.169,82
Titol 3 01.01.02 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 1.678,06
Titol 3 01.01.03 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 1.690,29
Titol 3 01.01.04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 4.621,62
Titol 3 01.01.05 COSTOS FORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT 2.127,38
Titol 3 01.01.06 COSTOS CONTROL SALUT DEL PERSONAL 366,39

Capítol 01.01 SEGURETAT I SALUT 11.653,56

Obra 01 Pressupost ESS_DESGUASSOS CANONADA BAIXANT ETAP LLOSA DE
CAVA

11.653,56

EUR
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ANNEX NÚM. 16: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
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 Els quals contenen substàncies perilloses. 
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 Estimació dels residus de construcció i actuacions de rehabilitació 

 

Estimació residus especials per a les activitats de nova construcció
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: Fitxa per a la definició de les accions de prevenció de residus en la fase del projecte. 
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Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la Intervenció Integral de l’Administració Ambiental 
(modificada, entre d’altres, per Llei 4/2004, d’1 de juliol, reguladora del procés 
d’adequació de les activitats d’incidència ambiental al que estableix la Llei 3/1998). 

http://www.arc.cat/ca/publicacions/pdf/normativa/catalana/decrets/decret_1_2009.pdf
Decret 1/2009 de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels 
residus, que deroga  

Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora de residus 

Llei 11/2000, de 13 de novembre, reguladora de la incineració de residus 

Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, 
reguladora dels residus. 

Llei 9/2008, de 10 de juliol, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, 
reguladora dels residus 

Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de 
desenvolupament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la Intervenció Integral de 
l’Administració Ambiental (modificat pel Decret 143/2003, de 10 de juny). 

Decret 161/2001, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 
construcció.

Llei 16/2003 de finançament de les infraestructures de tractament de residus i del cànon 
sobre la deposició de residus. 

Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i 
d'ecoeficiència en els edificis. 

10. PRESSUPOST

A continuació s’adjunta el pressupost d’execució material (PEM) referent a la gestió de 

residus. La seva versió completa s’adjunta en l’apèndix III del present annex. En ell no s’hi 

han contemplat aquelles partides que ja inclouen, en el seu cost, la càrrega, transport o 

cànon d’abocador i que es troben presents al “Document núm.4. Pressupost” del present 

projecte, a fi i efecte de no comptabilitzar dues vegades un mateix concepte. 

El PEM de gestió de residus ascendeix a la quantitat de quinze mil quatre-cents cinc euros 

amb noranta cèntims d’euro (15.405,90€). 

Barcelona, desembre de 2016 

L’enginyer autor del projecte: L’enginyer director del projecte: 

Carlos Martín Freixa 
David Franch Vaca 

AYESA Enginyeria i Serveis ATLL Concessionària de la Generalitat de 

Catalunya, S.A. 
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Pressupost Pla de Gestió de Residus del Projecte d´adequació i millora de la canonada baixant
de l´ETAP de la Llosa del Cavall

AMIDAMENTS Pàg.: 1

PRESSUPOST  DESGUASSOS LLOSA DEL CAVALL GESTIO DE RESIDUSOBRA 01
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUSCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb
mitjans manuals

1 G2R24200

T1 Residus de construccio

C#*D#*E#*F#2 Inerts 0,262 0,262

C#*D#*E#*F#3 Metalls 0,071 0,071

C#*D#*E#*F#4 Fusta 0,255 0,255

C#*D#*E#*F#5 Plàstic 4,319 4,319

C#*D#*E#*F#6 Paper i cartró 1,145 1,145

C#*D#*E#*F#7 Especials 1,474 1,474

T9 Residus demolicio

C#*D#*E#*F#10 Inerts 9,840 9,840

C#*D#*E#*F#11 No especial 290,360 290,360

PRESSUPOST  DESGUASSOS LLOSA DEL CAVALL GESTIO DE RESIDUSOBRA 01
CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUSCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat (PB
I2R540S0)

1 G2R540S0

C#*D#*E#*F#1 Residus especials  150111 1,466 1,466

C#*D#*E#*F#2 Residus especials 150110 0,008 0,008

m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat (PB)

2 G2R540E0

T1 Residus de demolició

C#*D#*E#*F#2 Inert 5,340 5,340

C#*D#*E#*F#3 Inert 4,500 4,500

C#*D#*E#*F#4 No especial 290,360 290,360

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i 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 15 i fins a 20 km

3 G2R6423A

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

T1 Residus construcció

C#*D#*E#*F#2 Inerts 0,262 0,262

C#*D#*E#*F#3 No especials 5,790 5,790

PRESSUPOST  DESGUASSOS LLOSA DEL CAVALL GESTIO DE RESIDUSOBRA 01
DISPOSICIÓ DE RESIDUSCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 G2RA7LP0

C#*D#*E#*F#1 49,020 49,020

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs,
segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

2 G2RA71H1

T1 170107

C#*D#*E#*F#2 Demolicio 5,340 5,340

C#*D#*E#*F#3 Construccio 0,226 0,226

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

3 G2RA73G1

T1 Residus de demolicio

C#*D#*E#*F#2 barrejats 170107 4,500 4,500

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)

4 G2RA7580

T1 Residus de construccio

C#*D#*E#*F#2 barrejats 170904 0,036 0,036

m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no especials amb una densitat 0,2 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

5 G2RA6680

EUR
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C#*D#*E#*F#1 170407 Metalls barrejats 0,360 0,360

C#*D#*E#*F#2 170405 Ferro i acer 0,018 0,018

C#*D#*E#*F#3 150104 Envasos metàl·lics 0,053 0,053

m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no especials amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

6 G2RA6770

T1 Construccio

C#*D#*E#*F#2 4,235 4,235

C#*D#*E#*F#3 0,084 0,084

T4 Demolicio

C#*D#*E#*F#6 290,000 290,000

m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

7 G2RA6890

C#*D#*E#*F#1 0,255 0,255

m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no especials amb una densitat 0,04 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

8 G2RA6960

C#*D#*E#*F#1 1,145 1,145

kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats especials, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

9 G2RA8E00

C#*D#*E#*F#1 56,000 56,000

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 1

OBRA PRESSUPOST  DESGUASSOS LLOSA DEL CAVALL GESTIO DE RESIDUS01

CAPÍTOL CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició
en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans
manuals (P - 1)

307,72622,79 7.013,08

CAPÍTOL 01.01

OBRA PRESSUPOST  DESGUASSOS LLOSA DEL CAVALL GESTIO DE RESIDUS01

CAPÍTOL CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G2R540S0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat (PB I2R540S0) (P
- 3)

1,47479,35 116,96

2 G2R540E0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat (PB) (P - 2)

300,20026,00 7.805,20

3 G2R6423A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i 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 15 i
fins a 20 km (P - 4)

6,05214,71 89,02

CAPÍTOL 01.02

OBRA PRESSUPOST  DESGUASSOS LLOSA DEL CAVALL GESTIO DE RESIDUS01

CAPÍTOL DISPOSICIÓ DE RESIDUS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 12)

49,0203,63 177,94

2 G2RA71H1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons
la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 9)

5,56618,34 102,08

3 G2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons
la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P
- 10)

4,50024,16 108,72

4 G2RA7580 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) (P - 11)

0,03613,52 0,49

5 G2RA6680 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no especials amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 5)

0,431-31,80 -13,71

6 G2RA6770 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic
no especials amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 6)

294,3190,00 0,00

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 2

7 G2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no
especials amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 7)

0,2556,44 1,64

8 G2RA6960 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i
cartró no especials amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 8)

1,1450,00 0,00

9 G2RA8E00 kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de
residus barrejats especials, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 13)

56,0000,08 4,48

CAPÍTOL 01.03

EUR



 

Annex núm. 17: Pla de gestió de residus 



Pressupost Pla de Gestió de Residus del Projecte d´adequació i millora de la canonada baixant
de l´ETAP de la Llosa del Cavall

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

Capítol 01.01 Classificació de residus 7.013,08
Capítol 01.02 Càrrega i transport de residus 8.011,18
Capítol 01.03 Disposició de residus 381,64

Obra 01 Pressupost DESGUASSOS LLOSA DEL CAVALL GESTIO DE RESIDUS 15.405,90

EUR
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1. Introducció

El present  annex  te com a objectiu establir els criteris mínims  exigibles al control  de 
qualitat durant la  realització deis  treballs d'execució  de  les obres  del  projecte PROJECTE 
D'ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L'ETAP DE LA 
LLOSSA DEL CAVALL. CLAU RiR: 2015/055 

Per tal  d'assolir  els  nivells  de  qualitat recollits al Plec de  Condicions  Tècniques  de 
l'obra, s'han definit i programat una  sèrie  d'operacions de control (inspeccions i assaigs),  
que  han de servir  de base al pla d'autocontrol de qualitat del contractista, constituint el 
nivell mínim exigible. Aquestes operacions de control seran realitzades pel Contractista sota 
la supervisió de la Direcció  d'Obra. 

Les operacions bàsiques  de control son  la inspecció  i l'assaig  normalitzat en cadascuna  
de les  fases  successives   en  que   s'executen  les  obres.  La  inspecció   i l'assaig   
normalitzat realitzats de forma  coordinada durant l'execució de cada activitat de !'obra 
constitueixen els cicles de control  de cada activitat bàsica. Els cicles de control  determinen 
les pautes  per  a  la correcta   execució  i un  ordre  d'actuació que  pot  minimitzar els 
condicionants  que  afecten l'execució  de les obres. Els cicles  de control  introdueixen un  
ordre  correcte d'activitats que pot  facilitar el compliment del contracte (control del termini 
d'execució)  i  pot  permetre la construcció  de  les  diferents  unitats  d'obra   amb   els  
mínims  condicionants.  La  persona  encarregada  i responsable del  control   es  la  direcció  
facultativa  de  les  obres,  que  ha  de realitzar  les   funcions    d'inspecció   i ordenar   
l'execució   deis   assaigs   normalitzats   que generalment s'encarreguen a un laboratori 
homologat. 

2. Pla  de control de qualitat 

D'acord  amb les Prescripcions per a la realització de Projectes  de Construcció, s'inclou en 
el present   Annex  el Pla  de  Control   de  Qualitat.  L'objecte d'aquest és  definir   i valorar 
els assaigs  a realitzar als  diferents materials i partides d'obra  a  executar, per  a  així  
tenir  un control tant  deis materials com de l'execució. 

Així es descriuen les activitats que  s'han  de realitzar per  a garantir el requisits de qualitat 
exigits en el present  annex, tant  pel que fa a la producció com a l'execució de l'obra. 

En base  a la normativa vigent i l'experiència  en  la  practica  constructiva, s'estableixen els 
criteris i freqüència  de presa  de mostres i execució  d'assaigs. El control  de qualitat consta 
deis següents  apartats: 

-  Unitats d'obra  sotmeses   a  control, amb  la  relació   deis  assaigs  a   realitzar, indicant 
la normativa utilitzada i la freqüència amb que es realitzen cadascun  d'ells. 

- Criteris d'acceptació o rebuig  de les unitats assajades 

- Valoració  econòmica del control de qualitat. 

3. Materials Importants a controlar 

Aquest  apartat consisteix en  identificar aquells  materials que,  per  les  característiques 
del present  projecte, resulten més importants i que poden  condicionar el correcte  
funcionament de  !'obra.   De  la  mateixa manera, cal determinar quins  assajos  són  
necessaris   per  cada material identificat per tal de garantir la qualitat de les obres  
executades. 

Les  obres   objecte    d'aquest    projecte  son   de   rehabilitacions  individuals  deis   
diferents desguassos  de la canonada.  En general es tracten d'actuacions per garantir 
l'operativitat de la canonada  quan entri en servei en tres grups  d'actuacions: 

- Millora  de les condicions  relatives a seguretat i Salut  aplicades  en les millores deis 
accessos a la cambra  seca i adequació  de les ventilacions. 

- Impermeabilització de la cambra  seca deis desguassos  per poder  operar  en 
!'interior en condicions  adequades. 

- Execució  de  nou  desguàs  per  gravetat des  de  !'arqueta fins  a un  curs  d'aigua  
en aquells  casos que geomètricament sigui viable. 

Pel que fa a les millores relatives a seguretat i salut  ens trobem que es tracta de 
d’instal·lació deis  elements de seguretat com escales  o ventilacions superior en que  els 
subministradors hauran de garantir mitjan ant  certificats la qualitat del material demandat. 

Pel que  fa  a  la impermeabilització interior de les  arquetes les  empreses  
subministradores deis  tractaments a  aplicar   garantiran amb  els  corresponents certificats  
que  el  material compleix  totes   i cada  una  de  les  especificacions  requerides.  D'altra   
banda,   pel  que  fa l'execució s’haurà  de  comprovar que  totes  les  capes  i unitats de 
tractament estiguin ben executats en juntes, paraments i solera garantint l’estanquitat de 
l'arqueta. 

Pel que  fa  a  l'execució deis  nous  desguassos  es  realitzarà el control de  qualitat propi  
de l'execució  d'una  canonada  en rasa, controlant principalment les condicions de les terres  
de rebliment per  tal  que  es garanteixi les  condicions  de  granulometria  demandades així  
com una correcte  execució  garantint que s'assoleixen  els valors de compactació requerits. 

Altres  materials importants que  intervenen seran  els  formigons armats   derivats de la 
reconstrucció de vàries arquetes i l'execució de tapes de formigó in situ pels ramals  5 i 7. 



PROJECTE D’ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L’ETAP DE LA LLOSSA DEL CAVALL. CLAU RiR: 2015/055  

Annex núm. 18: Pla de Control de Qualitat 2

4. Tipus de control 

El pla de control  de qualitat es dividirà en tres parts: 

- Control  de recepció  de productes, equips  i sistemes: control  del materials, 
característiques físiques,   químiques, geomètriques  i/o   mecàniques  del  material que   
s'ha  d'utilitzar  a  la partida corresponent. 

- Control  d'execució: operacions de control que es realitzen durant el procés d'execució per 
verificar les seves condicions 

- Control  d'obra   acabada: Es  redacta un llistat on s'especifiquen totes les proves 
reglamentaries (sobre  tot, en quant  a les instal·lacions) i també  aquelles  que es vulguin 
fer amb  caràcter  voluntari. Les proves  que s'hagin de ser realitzades per un laboratori 
acreditat estaran  incloses en el Pla d'assaigs. 

5. Valoració

El PEM del control de qualitat ascendeix a 4.143,34 Euros. 
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 1

Obra 01 Pressupost RIR: 2015/055

Capítol 01 CP1-Canonada principal

Titol 3 01 D02

Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm
d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics

(P - 6)

1,600 m

Tipus de Control: Control de recepció

J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció
plena laminat en calent, segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE 2011

0,00 40,15 0,00 1 4.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1470A Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO
148-1

0,00 178,16 0,00 Si 1 0,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1

0,00 164,20 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1770B Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN
ISO 7438

0,00 15,68 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J89X2102 Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 0,00 12,86 0,00 Si 3 0,000 1,0000 Estadístic

Segellat de junts entre peces prefabricades de formigó armat o junts entre materials, inclou; sanejament de junt i perímetre de formigó, uns 15 cm a banda i banda al llarg del
junt mitjançant moladora de diamant, col·locació de fons de junt de polietilè de cèl·lula tancada de entre 10 i 30 mm tipus MasterSeal 920 de BASF o similar, retacat de junt amb
massilla de poliuretà tipo MasterSeal NP 474 de BASF o similar i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb
adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar. (P - 51)

5,200 m

Tipus de Control: Control de recepció

J7J11101 Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la
norma UNE 53628

0,00 82,47 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

PROJECTE D´ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L´ETAP DE LA LLOSSA DEL CAV

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 2

J7J12101 Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628

0,00 97,04 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J14101 Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma
UNE 53628

0,00 39,85 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J15101 Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 90,07 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J16101 Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de junt d'estanqueïtat,
segons la norma UNE 53628

0,00 269,14 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J17101 Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a temperatura ambient
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 48,38 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J1K602 Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una mostra de material
elastomèric, segons la norma UNE ISO 1431-1

0,00 48,86 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar, revestiment impermeabilitzant
elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 54)

9,490 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J7116106 Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al trencament d'una mostra de
làmina bituminosa per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1

0,00 101,18 0,00 1 230,000 M2 1,0000 Estadístic

Obra 01 Pressupost RIR: 2015/055

Capítol 01 CP1-Canonada principal

Titol 3 02 D03

Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm
d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics

(P - 6)

2,150 m
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Tipus de Control: Control de recepció

J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció
plena laminat en calent, segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE 2011

0,00 40,15 0,00 1 4.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1470A Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO
148-1

0,00 178,16 0,00 Si 1 0,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1

0,00 164,20 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1770B Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN
ISO 7438

0,00 15,68 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J89X2102 Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 0,00 12,86 0,00 Si 3 0,000 1,0000 Estadístic

Segellat de junts entre peces prefabricades de formigó armat o junts entre materials, inclou; sanejament de junt i perímetre de formigó, uns 15 cm a banda i banda al llarg del
junt mitjançant moladora de diamant, col·locació de fons de junt de polietilè de cèl·lula tancada de entre 10 i 30 mm tipus MasterSeal 920 de BASF o similar, retacat de junt amb
massilla de poliuretà tipo MasterSeal NP 474 de BASF o similar i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb
adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar. (P - 51)

6,800 m

Tipus de Control: Control de recepció

J7J11101 Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la
norma UNE 53628

0,00 82,47 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J12101 Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628

0,00 97,04 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J14101 Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma
UNE 53628

0,00 39,85 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J15101 Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 90,07 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global
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J7J16101 Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de junt d'estanqueïtat,
segons la norma UNE 53628

0,00 269,14 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J17101 Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a temperatura ambient
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 48,38 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J1K602 Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una mostra de material
elastomèric, segons la norma UNE ISO 1431-1

0,00 48,86 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar, revestiment impermeabilitzant
elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 54)

12,330 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J7116106 Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al trencament d'una mostra de
làmina bituminosa per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1

0,00 101,18 0,00 1 230,000 M2 1,0000 Estadístic

Subministrament i muntatge  d'escala de gat PRFV  d'una alçada fins a 1,5 m incloent desembarcament superior d'1 m fixat en llosa superior d¡arqeuta, formada per muntants
laterals de 73x25x3 mm i graó estriat quadrat de 28X29 mm de 450 mm d'amplada interior, separats 300 mm , inclòs part proporcional de material per muntatge (P - 62)

1,000 m

Tipus de Control: Control de recepció

JFA1T60F Determinació de les propietats inicials en tracció longitudinal a laboratori, d'un element de
PRFV, segons la norma UNE-EN 1393

0,00 266,10 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic

Obra 01 Pressupost RIR: 2015/055

Capítol 01 CP1-Canonada principal

Titol 3 03 D05

Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm
d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics

(P - 6)

2,300 m
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Tipus de Control: Control de recepció

J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció
plena laminat en calent, segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE 2011

0,00 40,15 0,00 1 4.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1470A Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO
148-1

0,00 178,16 0,00 Si 1 0,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1

0,00 164,20 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1770B Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN
ISO 7438

0,00 15,68 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J89X2102 Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 0,00 12,86 0,00 Si 3 0,000 1,0000 Estadístic

Segellat de junts entre peces prefabricades de formigó armat o junts entre materials, inclou; sanejament de junt i perímetre de formigó, uns 15 cm a banda i banda al llarg del
junt mitjançant moladora de diamant, col·locació de fons de junt de polietilè de cèl·lula tancada de entre 10 i 30 mm tipus MasterSeal 920 de BASF o similar, retacat de junt amb
massilla de poliuretà tipo MasterSeal NP 474 de BASF o similar i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb
adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar. (P - 51)

5,800 m

Tipus de Control: Control de recepció

J7J11101 Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la
norma UNE 53628

0,00 82,47 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J12101 Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628

0,00 97,04 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J14101 Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma
UNE 53628

0,00 39,85 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J15101 Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 90,07 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global
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J7J16101 Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de junt d'estanqueïtat,
segons la norma UNE 53628

0,00 269,14 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J17101 Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a temperatura ambient
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 48,38 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J1K602 Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una mostra de material
elastomèric, segons la norma UNE ISO 1431-1

0,00 48,86 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar, revestiment impermeabilitzant
elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 54)

10,780 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J7116106 Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al trencament d'una mostra de
làmina bituminosa per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1

0,00 101,18 0,00 1 230,000 M2 1,0000 Estadístic

Subministrament i muntatge  d'escala de gat PRFV  d'una alçada fins a 1,5 m incloent desembarcament superior d'1 m fixat en llosa superior d¡arqeuta, formada per muntants
laterals de 73x25x3 mm i graó estriat quadrat de 28X29 mm de 450 mm d'amplada interior, separats 300 mm , inclòs part proporcional de material per muntatge (P - 62)

1,000 m

Tipus de Control: Control de recepció

JFA1T60F Determinació de les propietats inicials en tracció longitudinal a laboratori, d'un element de
PRFV, segons la norma UNE-EN 1393

0,00 266,10 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic

Obra 01 Pressupost RIR: 2015/055

Capítol 01 CP1-Canonada principal

Titol 3 04 D06

Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm
d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics

(P - 6)

2,600 m

PROJECTE D´ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L´ETAP DE LA LLOSSA DEL CAV

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 7

Tipus de Control: Control de recepció

J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció
plena laminat en calent, segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE 2011

0,00 40,15 0,00 1 4.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1470A Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO
148-1

0,00 178,16 0,00 Si 1 0,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1

0,00 164,20 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1770B Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN
ISO 7438

0,00 15,68 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J89X2102 Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 0,00 12,86 0,00 Si 3 0,000 1,0000 Estadístic

Segellat de junts entre peces prefabricades de formigó armat o junts entre materials, inclou; sanejament de junt i perímetre de formigó, uns 15 cm a banda i banda al llarg del
junt mitjançant moladora de diamant, col·locació de fons de junt de polietilè de cèl·lula tancada de entre 10 i 30 mm tipus MasterSeal 920 de BASF o similar, retacat de junt amb
massilla de poliuretà tipo MasterSeal NP 474 de BASF o similar i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb
adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar. (P - 51)

6,800 m

Tipus de Control: Control de recepció

J7J11101 Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la
norma UNE 53628

0,00 82,47 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J12101 Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628

0,00 97,04 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J14101 Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma
UNE 53628

0,00 39,85 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J15101 Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 90,07 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

PROJECTE D´ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L´ETAP DE LA LLOSSA DEL CAV

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 8

J7J16101 Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de junt d'estanqueïtat,
segons la norma UNE 53628

0,00 269,14 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J17101 Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a temperatura ambient
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 48,38 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J1K602 Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una mostra de material
elastomèric, segons la norma UNE ISO 1431-1

0,00 48,86 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar, revestiment impermeabilitzant
elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 54)

12,330 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J7116106 Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al trencament d'una mostra de
làmina bituminosa per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1

0,00 101,18 0,00 1 230,000 M2 1,0000 Estadístic

Obra 01 Pressupost RIR: 2015/055

Capítol 01 CP1-Canonada principal

Titol 3 05 D08

Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm
d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics

(P - 6)

2,050 m

Tipus de Control: Control de recepció

J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció
plena laminat en calent, segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE 2011

0,00 40,15 0,00 1 4.000,000 KG 1,0000 Estadístic



PROJECTE D´ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L´ETAP DE LA LLOSSA DEL CAV

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 9

J0B1470A Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO
148-1

0,00 178,16 0,00 Si 1 0,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1

0,00 164,20 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1770B Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN
ISO 7438

0,00 15,68 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J89X2102 Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 0,00 12,86 0,00 Si 3 0,000 1,0000 Estadístic

Segellat de junts entre peces prefabricades de formigó armat o junts entre materials, inclou; sanejament de junt i perímetre de formigó, uns 15 cm a banda i banda al llarg del
junt mitjançant moladora de diamant, col·locació de fons de junt de polietilè de cèl·lula tancada de entre 10 i 30 mm tipus MasterSeal 920 de BASF o similar, retacat de junt amb
massilla de poliuretà tipo MasterSeal NP 474 de BASF o similar i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb
adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar. (P - 51)

5,800 m

Tipus de Control: Control de recepció

J7J11101 Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la
norma UNE 53628

0,00 82,47 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J12101 Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628

0,00 97,04 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J14101 Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma
UNE 53628

0,00 39,85 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J15101 Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 90,07 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J16101 Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de junt d'estanqueïtat,
segons la norma UNE 53628

0,00 269,14 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J17101 Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a temperatura ambient
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 48,38 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

PROJECTE D´ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L´ETAP DE LA LLOSSA DEL CAV

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 10

J7J1K602 Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una mostra de material
elastomèric, segons la norma UNE ISO 1431-1

0,00 48,86 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar, revestiment impermeabilitzant
elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 54)

10,780 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J7116106 Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al trencament d'una mostra de
làmina bituminosa per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1

0,00 101,18 0,00 1 230,000 M2 1,0000 Estadístic

Obra 01 Pressupost RIR: 2015/055

Capítol 01 CP1-Canonada principal

Titol 3 06 D09

Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm
d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics

(P - 6)

2,900 m

Tipus de Control: Control de recepció

J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció
plena laminat en calent, segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE 2011

0,00 40,15 0,00 1 4.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1470A Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO
148-1

0,00 178,16 0,00 Si 1 0,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1

0,00 164,20 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

PROJECTE D´ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L´ETAP DE LA LLOSSA DEL CAV

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 11

J0B1770B Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN
ISO 7438

0,00 15,68 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J89X2102 Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 0,00 12,86 0,00 Si 3 0,000 1,0000 Estadístic

Segellat de junts entre peces prefabricades de formigó armat o junts entre materials, inclou; sanejament de junt i perímetre de formigó, uns 15 cm a banda i banda al llarg del
junt mitjançant moladora de diamant, col·locació de fons de junt de polietilè de cèl·lula tancada de entre 10 i 30 mm tipus MasterSeal 920 de BASF o similar, retacat de junt amb
massilla de poliuretà tipo MasterSeal NP 474 de BASF o similar i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb
adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar. (P - 51)

5,800 m

Tipus de Control: Control de recepció

J7J11101 Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la
norma UNE 53628

0,00 82,47 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J12101 Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628

0,00 97,04 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J14101 Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma
UNE 53628

0,00 39,85 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J15101 Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 90,07 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J16101 Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de junt d'estanqueïtat,
segons la norma UNE 53628

0,00 269,14 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J17101 Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a temperatura ambient
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 48,38 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J1K602 Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una mostra de material
elastomèric, segons la norma UNE ISO 1431-1

0,00 48,86 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar, revestiment impermeabilitzant
elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 54)

10,780 m2

PROJECTE D´ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L´ETAP DE LA LLOSSA DEL CAV

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 12

Tipus de Control: Control de recepció

J7116106 Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al trencament d'una mostra de
làmina bituminosa per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1

0,00 101,18 0,00 1 230,000 M2 1,0000 Estadístic

Obra 01 Pressupost RIR: 2015/055

Capítol 01 CP1-Canonada principal

Titol 3 07 S01-DR1-D11

Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm
d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics

(P - 6)

1,800 m

Tipus de Control: Control de recepció

J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció
plena laminat en calent, segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE 2011

0,00 40,15 0,00 1 4.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1470A Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO
148-1

0,00 178,16 0,00 Si 1 0,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1

0,00 164,20 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1770B Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN
ISO 7438

0,00 15,68 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J89X2102 Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 0,00 12,86 0,00 Si 3 0,000 1,0000 Estadístic

Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar, revestiment impermeabilitzant
elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 54)

77,740 m2



PROJECTE D´ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L´ETAP DE LA LLOSSA DEL CAV

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 13

Tipus de Control: Control de recepció

J7116106 Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al trencament d'una mostra de
làmina bituminosa per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1

1,00 101,18 101,18 1 230,000 M2 1,0000 Estadístic

Obra 01 Pressupost RIR: 2015/055

Capítol 02 CP-2 Canonada principal

Titol 3 01 D01

Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm
d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics

(P - 6)

2,200 m

Tipus de Control: Control de recepció

J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció
plena laminat en calent, segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE 2011

0,00 40,15 0,00 1 4.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1470A Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO
148-1

0,00 178,16 0,00 Si 1 0,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1

0,00 164,20 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1770B Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN
ISO 7438

0,00 15,68 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J89X2102 Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 0,00 12,86 0,00 Si 3 0,000 1,0000 Estadístic

Segellat de junts entre peces prefabricades de formigó armat o junts entre materials, inclou; sanejament de junt i perímetre de formigó, uns 15 cm a banda i banda al llarg del
junt mitjançant moladora de diamant, col·locació de fons de junt de polietilè de cèl·lula tancada de entre 10 i 30 mm tipus MasterSeal 920 de BASF o similar, retacat de junt amb
massilla de poliuretà tipo MasterSeal NP 474 de BASF o similar i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb
adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar. (P - 51)

6,600 m

PROJECTE D´ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L´ETAP DE LA LLOSSA DEL CAV
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Tipus de Control: Control de recepció

J7J11101 Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la
norma UNE 53628

0,00 82,47 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J12101 Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628

0,00 97,04 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J14101 Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma
UNE 53628

0,00 39,85 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J15101 Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 90,07 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J16101 Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de junt d'estanqueïtat,
segons la norma UNE 53628

0,00 269,14 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J17101 Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a temperatura ambient
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 48,38 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J1K602 Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una mostra de material
elastomèric, segons la norma UNE ISO 1431-1

0,00 48,86 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar, revestiment impermeabilitzant
elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 54)

12,600 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J7116106 Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al trencament d'una mostra de
làmina bituminosa per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1

0,00 101,18 0,00 1 230,000 M2 1,0000 Estadístic

Obra 01 Pressupost RIR: 2015/055

Capítol 02 CP-2 Canonada principal

PROJECTE D´ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L´ETAP DE LA LLOSSA DEL CAV
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Titol 3 02 D02

Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm
d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics

(P - 6)

2,600 m

Tipus de Control: Control de recepció

J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció
plena laminat en calent, segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE 2011

0,00 40,15 0,00 1 4.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1470A Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO
148-1

0,00 178,16 0,00 Si 1 0,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1

0,00 164,20 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1770B Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN
ISO 7438

0,00 15,68 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J89X2102 Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 0,00 12,86 0,00 Si 3 0,000 1,0000 Estadístic

Segellat de junts entre peces prefabricades de formigó armat o junts entre materials, inclou; sanejament de junt i perímetre de formigó, uns 15 cm a banda i banda al llarg del
junt mitjançant moladora de diamant, col·locació de fons de junt de polietilè de cèl·lula tancada de entre 10 i 30 mm tipus MasterSeal 920 de BASF o similar, retacat de junt amb
massilla de poliuretà tipo MasterSeal NP 474 de BASF o similar i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb
adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar. (P - 51)

5,200 m

Tipus de Control: Control de recepció

J7J11101 Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la
norma UNE 53628

0,00 82,47 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J12101 Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628

0,00 97,04 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global
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J7J14101 Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma
UNE 53628

0,00 39,85 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J15101 Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 90,07 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J16101 Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de junt d'estanqueïtat,
segons la norma UNE 53628

0,00 269,14 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J17101 Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a temperatura ambient
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 48,38 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J1K602 Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una mostra de material
elastomèric, segons la norma UNE ISO 1431-1

0,00 48,86 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar, revestiment impermeabilitzant
elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 54)

12,600 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J7116106 Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al trencament d'una mostra de
làmina bituminosa per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1

0,00 101,18 0,00 1 230,000 M2 1,0000 Estadístic

Obra 01 Pressupost RIR: 2015/055

Capítol 02 CP-2 Canonada principal

Titol 3 03 D03

Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm
d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics

(P - 6)

2,400 m

Tipus de Control: Control de recepció
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J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció
plena laminat en calent, segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE 2011

0,00 40,15 0,00 1 4.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1470A Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO
148-1

0,00 178,16 0,00 Si 1 0,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1

0,00 164,20 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1770B Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN
ISO 7438

0,00 15,68 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J89X2102 Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 0,00 12,86 0,00 Si 3 0,000 1,0000 Estadístic

Segellat de junts entre peces prefabricades de formigó armat o junts entre materials, inclou; sanejament de junt i perímetre de formigó, uns 15 cm a banda i banda al llarg del
junt mitjançant moladora de diamant, col·locació de fons de junt de polietilè de cèl·lula tancada de entre 10 i 30 mm tipus MasterSeal 920 de BASF o similar, retacat de junt amb
massilla de poliuretà tipo MasterSeal NP 474 de BASF o similar i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb
adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar. (P - 51)

6,000 m

Tipus de Control: Control de recepció

J7J11101 Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la
norma UNE 53628

0,00 82,47 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J12101 Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628

0,00 97,04 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J14101 Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma
UNE 53628

0,00 39,85 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J15101 Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 90,07 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J16101 Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de junt d'estanqueïtat,
segons la norma UNE 53628

0,00 269,14 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global
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J7J17101 Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a temperatura ambient
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 48,38 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J1K602 Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una mostra de material
elastomèric, segons la norma UNE ISO 1431-1

0,00 48,86 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar, revestiment impermeabilitzant
elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 54)

11,250 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J7116106 Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al trencament d'una mostra de
làmina bituminosa per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1

0,00 101,18 0,00 1 230,000 M2 1,0000 Estadístic

Obra 01 Pressupost RIR: 2015/055

Capítol 02 CP-2 Canonada principal

Titol 3 04 D04

Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions i acutacions confinades (P - 38)

1,470 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

0,00 82,33 0,00 3 100,000 M3 1,0000 Global

Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Canvi de rendiment per la dispersió de les actuacions  (P - 39)

147,000 kg
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Tipus de Control: Control de recepció

J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 94,59 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global

J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 52,47 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global

J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 20,65 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global

J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per
armar formigons, segons la norma UNE 36068

0,00 23,46 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori
per a compactar, amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions (P - 19)

64,800 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 1,00 36,45 36,45 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103103 i UNE 103104

1,00 29,97 29,97 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103501

0,00 74,22 0,00 1 750,000 M3 1,0000 Global

J03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a
tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

0,00 139,10 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global
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J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204

1,00 35,80 35,80 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT
114

0,00 32,34 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

Tipus de Control: Control d'execució

J2VCP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 1,00 14,69 14,69 1 450,000 M2 4,0000 Global

J2VCR10P Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un
sòl, segons la norma ASTM D 6938

10,00 11,32 113,20 5 300,000 M2 4,0000 Global

J2VCS10Q Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT
357

1,00 157,06 157,06 1 750,000 M2 4,0000 Global

Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm
d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics

(P - 6)

2,400 m

Tipus de Control: Control de recepció

J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció
plena laminat en calent, segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE 2011

0,00 40,15 0,00 1 4.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1470A Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO
148-1

0,00 178,16 0,00 Si 1 0,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1

0,00 164,20 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1770B Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN
ISO 7438

0,00 15,68 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic
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J89X2102 Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 0,00 12,86 0,00 Si 3 0,000 1,0000 Estadístic

Subministrament i muntatge  d'escala de gat PRFV  d'una alçada fins a 1,5 m incloent desembarcament superior d'1 m fixat en llosa superior d¡arqeuta, formada per muntants
laterals de 73x25x3 mm i graó estriat quadrat de 28X29 mm de 450 mm d'amplada interior, separats 300 mm , inclòs part proporcional de material per muntatge (P - 62)

1,000 m

Tipus de Control: Control de recepció

JFA1T60F Determinació de les propietats inicials en tracció longitudinal a laboratori, d'un element de
PRFV, segons la norma UNE-EN 1393

0,00 266,10 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic

Obra 01 Pressupost RIR: 2015/055

Capítol 02 CP-2 Canonada principal

Titol 3 05 D05

Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions i acutacions confinades (P - 38)

5,118 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

0,00 82,33 0,00 3 100,000 M3 1,0000 Global

Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Canvi de rendiment per la dispersió de les actuacions  (P - 39)

511,800 kg

Tipus de Control: Control de recepció

J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 94,59 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global
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J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 52,47 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global

J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 20,65 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global

J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per
armar formigons, segons la norma UNE 36068

0,00 23,46 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori
per a compactar, amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions (P - 19)

64,800 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 0,00 36,45 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103103 i UNE 103104

0,00 29,97 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103501

1,00 74,22 74,22 1 750,000 M3 1,0000 Global

J03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a
tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

0,00 139,10 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204

0,00 35,80 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT
114

0,00 32,34 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

Tipus de Control: Control d'execució
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J2VCP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 2,00 14,69 29,38 1 450,000 M2 4,0000 Global

J2VCR10P Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un
sòl, segons la norma ASTM D 6938

10,00 11,32 113,20 5 300,000 M2 4,0000 Global

J2VCS10Q Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT
357

1,00 157,06 157,06 1 750,000 M2 4,0000 Global

Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm
d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics

(P - 6)

3,100 m

Tipus de Control: Control de recepció

J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció
plena laminat en calent, segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE 2011

0,00 40,15 0,00 1 4.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1470A Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO
148-1

0,00 178,16 0,00 Si 1 0,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1

0,00 164,20 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1770B Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN
ISO 7438

0,00 15,68 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J89X2102 Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 0,00 12,86 0,00 Si 3 0,000 1,0000 Estadístic

Subministrament i muntatge  d'escala de gat PRFV  d'una alçada fins a 1,5 m incloent desembarcament superior d'1 m fixat en llosa superior d¡arqeuta, formada per muntants
laterals de 73x25x3 mm i graó estriat quadrat de 28X29 mm de 450 mm d'amplada interior, separats 300 mm , inclòs part proporcional de material per muntatge (P - 62)

1,000 m

Tipus de Control: Control de recepció

JFA1T60F Determinació de les propietats inicials en tracció longitudinal a laboratori, d'un element de
PRFV, segons la norma UNE-EN 1393

0,00 266,10 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic
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Obra 01 Pressupost RIR: 2015/055

Capítol 02 CP-2 Canonada principal

Titol 3 06 D06

Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions i acutacions confinades (P - 38)

1,470 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

0,00 82,33 0,00 3 100,000 M3 1,0000 Global

Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Canvi de rendiment per la dispersió de les actuacions  (P - 39)

147,000 kg

Tipus de Control: Control de recepció

J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 94,59 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global

J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 52,47 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global

J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 20,65 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global

J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per
armar formigons, segons la norma UNE 36068

0,00 23,46 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori
per a compactar, amb compactació del 95% PM

64,800 m3
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Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions (P - 19)

Tipus de Control: Control de recepció

J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 0,00 36,45 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103103 i UNE 103104

0,00 29,97 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103501

0,00 74,22 0,00 1 750,000 M3 1,0000 Global

J03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a
tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

0,00 139,10 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204

0,00 35,80 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT
114

1,00 32,34 32,34 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

Tipus de Control: Control d'execució

J2VCP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 1,00 14,69 14,69 1 450,000 M2 4,0000 Global

J2VCR10P Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un
sòl, segons la norma ASTM D 6938

10,00 11,32 113,20 5 300,000 M2 4,0000 Global

J2VCS10Q Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT
357

1,00 157,06 157,06 1 750,000 M2 4,0000 Global

Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm
d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics

(P - 6)

2,400 m
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Tipus de Control: Control de recepció

J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció
plena laminat en calent, segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE 2011

0,00 40,15 0,00 1 4.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1470A Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO
148-1

0,00 178,16 0,00 Si 1 0,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1

0,00 164,20 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1770B Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN
ISO 7438

0,00 15,68 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J89X2102 Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 0,00 12,86 0,00 Si 3 0,000 1,0000 Estadístic

Subministrament i muntatge  d'escala de gat PRFV  d'una alçada fins a 1,5 m incloent desembarcament superior d'1 m fixat en llosa superior d¡arqeuta, formada per muntants
laterals de 73x25x3 mm i graó estriat quadrat de 28X29 mm de 450 mm d'amplada interior, separats 300 mm , inclòs part proporcional de material per muntatge (P - 62)

2,000 m

Tipus de Control: Control de recepció

JFA1T60F Determinació de les propietats inicials en tracció longitudinal a laboratori, d'un element de
PRFV, segons la norma UNE-EN 1393

1,00 266,10 266,10 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic

Obra 01 Pressupost RIR: 2015/055

Capítol 02 CP-2 Canonada principal

Titol 3 07 D07

Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm
d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics

(P - 6)

2,100 m
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Tipus de Control: Control de recepció

J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció
plena laminat en calent, segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE 2011

0,00 40,15 0,00 1 4.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1470A Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO
148-1

0,00 178,16 0,00 Si 1 0,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1

0,00 164,20 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1770B Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN
ISO 7438

0,00 15,68 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J89X2102 Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 0,00 12,86 0,00 Si 3 0,000 1,0000 Estadístic

Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar, revestiment impermeabilitzant
elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 54)

77,740 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J7116106 Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al trencament d'una mostra de
làmina bituminosa per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1

1,00 101,18 101,18 1 230,000 M2 1,0000 Estadístic

Obra 01 Pressupost RIR: 2015/055

Capítol 02 CP-2 Canonada principal

Titol 3 08 D08

Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm
d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics

(P - 6)

1,600 m
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Tipus de Control: Control de recepció

J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció
plena laminat en calent, segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE 2011

0,00 40,15 0,00 1 4.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1470A Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO
148-1

0,00 178,16 0,00 Si 1 0,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1

0,00 164,20 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1770B Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN
ISO 7438

0,00 15,68 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J89X2102 Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 0,00 12,86 0,00 Si 3 0,000 1,0000 Estadístic

Segellat de junts entre peces prefabricades de formigó armat o junts entre materials, inclou; sanejament de junt i perímetre de formigó, uns 15 cm a banda i banda al llarg del
junt mitjançant moladora de diamant, col·locació de fons de junt de polietilè de cèl·lula tancada de entre 10 i 30 mm tipus MasterSeal 920 de BASF o similar, retacat de junt amb
massilla de poliuretà tipo MasterSeal NP 474 de BASF o similar i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb
adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar. (P - 51)

6,000 m

Tipus de Control: Control de recepció

J7J11101 Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la
norma UNE 53628

0,00 82,47 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J12101 Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628

0,00 97,04 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J14101 Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma
UNE 53628

0,00 39,85 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J15101 Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 90,07 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global
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J7J16101 Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de junt d'estanqueïtat,
segons la norma UNE 53628

0,00 269,14 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J17101 Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a temperatura ambient
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 48,38 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J1K602 Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una mostra de material
elastomèric, segons la norma UNE ISO 1431-1

0,00 48,86 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar, revestiment impermeabilitzant
elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 54)

11,250 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J7116106 Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al trencament d'una mostra de
làmina bituminosa per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1

0,00 101,18 0,00 1 230,000 M2 1,0000 Estadístic

Obra 01 Pressupost RIR: 2015/055

Capítol 02 CP-2 Canonada principal

Titol 3 09 D11

Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm
d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics

(P - 6)

2,100 m

Tipus de Control: Control de recepció

J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció
plena laminat en calent, segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE 2011

0,00 40,15 0,00 1 4.000,000 KG 1,0000 Estadístic

PROJECTE D´ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L´ETAP DE LA LLOSSA DEL CAV

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 30

J0B1470A Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO
148-1

0,00 178,16 0,00 Si 1 0,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1

0,00 164,20 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1770B Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN
ISO 7438

0,00 15,68 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J89X2102 Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 0,00 12,86 0,00 Si 3 0,000 1,0000 Estadístic

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori
per a compactar, amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions (P - 19)

27,864 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 0,00 36,45 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103103 i UNE 103104

0,00 29,97 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103501

0,00 74,22 0,00 1 750,000 M3 1,0000 Global

J03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a
tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

0,00 139,10 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204

0,00 35,80 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT
114

0,00 32,34 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global
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Tipus de Control: Control d'execució

J2VCP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 0,00 14,69 0,00 1 450,000 M2 4,0000 Global

J2VCR10P Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un
sòl, segons la norma ASTM D 6938

0,00 11,32 0,00 5 300,000 M2 4,0000 Global

J2VCS10Q Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT
357

0,00 157,06 0,00 1 750,000 M2 4,0000 Global

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per
a compactar, amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions (P - 20)

18,847 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 0,00 36,45 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103103 i UNE 103104

0,00 29,97 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103501

0,00 74,22 0,00 1 750,000 M3 1,0000 Global

J03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a
tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

0,00 139,10 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204

0,00 35,80 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT
114

0,00 32,34 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global
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Tipus de Control: Control d'execució

J2VCP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 0,00 14,69 0,00 1 450,000 M2 4,0000 Global

J2VCR10P Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un
sòl, segons la norma ASTM D 6938

0,00 11,32 0,00 5 300,000 M2 4,0000 Global

J2VCS10Q Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT
357

0,00 157,06 0,00 1 750,000 M2 4,0000 Global

Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar, revestiment impermeabilitzant
elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 54)

77,740 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J7116106 Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al trencament d'una mostra de
làmina bituminosa per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1

1,00 101,18 101,18 1 230,000 M2 1,0000 Estadístic

Obra 01 Pressupost RIR: 2015/055

Capítol 02 CP-2 Canonada principal

Titol 3 10 D12

Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm
d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics

(P - 6)

3,000 m

Tipus de Control: Control de recepció

J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció
plena laminat en calent, segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE 2011

0,00 40,15 0,00 1 4.000,000 KG 1,0000 Estadístic
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J0B1470A Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO
148-1

0,00 178,16 0,00 Si 1 0,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1

0,00 164,20 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1770B Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN
ISO 7438

0,00 15,68 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J89X2102 Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 0,00 12,86 0,00 Si 3 0,000 1,0000 Estadístic

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori
per a compactar, amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions (P - 19)

13,360 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 0,00 36,45 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103103 i UNE 103104

0,00 29,97 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103501

0,00 74,22 0,00 1 750,000 M3 1,0000 Global

J03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a
tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

0,00 139,10 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204

0,00 35,80 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT
114

0,00 32,34 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global
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Tipus de Control: Control d'execució

J2VCP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 0,00 14,69 0,00 1 450,000 M2 4,0000 Global

J2VCR10P Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un
sòl, segons la norma ASTM D 6938

0,00 11,32 0,00 5 300,000 M2 4,0000 Global

J2VCS10Q Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT
357

0,00 157,06 0,00 1 750,000 M2 4,0000 Global

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per
a compactar, amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions (P - 20)

12,048 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 0,00 36,45 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103103 i UNE 103104

0,00 29,97 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103501

0,00 74,22 0,00 1 750,000 M3 1,0000 Global

J03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a
tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

0,00 139,10 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204

0,00 35,80 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT
114

0,00 32,34 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

PROJECTE D´ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L´ETAP DE LA LLOSSA DEL CAV

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 35

Tipus de Control: Control d'execució

J2VCP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 0,00 14,69 0,00 1 450,000 M2 4,0000 Global

J2VCR10P Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un
sòl, segons la norma ASTM D 6938

0,00 11,32 0,00 5 300,000 M2 4,0000 Global

J2VCS10Q Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT
357

0,00 157,06 0,00 1 750,000 M2 4,0000 Global

Segellat de junts entre peces prefabricades de formigó armat o junts entre materials, inclou; sanejament de junt i perímetre de formigó, uns 15 cm a banda i banda al llarg del
junt mitjançant moladora de diamant, col·locació de fons de junt de polietilè de cèl·lula tancada de entre 10 i 30 mm tipus MasterSeal 920 de BASF o similar, retacat de junt amb
massilla de poliuretà tipo MasterSeal NP 474 de BASF o similar i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb
adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar. (P - 51)

8,550 m

Tipus de Control: Control de recepció

J7J11101 Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la
norma UNE 53628

0,00 82,47 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J12101 Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628

0,00 97,04 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J14101 Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma
UNE 53628

0,00 39,85 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J15101 Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 90,07 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J16101 Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de junt d'estanqueïtat,
segons la norma UNE 53628

0,00 269,14 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J17101 Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a temperatura ambient
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 48,38 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global
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J7J1K602 Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una mostra de material
elastomèric, segons la norma UNE ISO 1431-1

0,00 48,86 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar, revestiment impermeabilitzant
elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 54)

15,415 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J7116106 Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al trencament d'una mostra de
làmina bituminosa per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1

0,00 101,18 0,00 1 230,000 M2 1,0000 Estadístic

Obra 01 Pressupost RIR: 2015/055

Capítol 02 CP-2 Canonada principal

Titol 3 11 D13

Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm
d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics

(P - 6)

2,750 m

Tipus de Control: Control de recepció

J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció
plena laminat en calent, segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE 2011

0,00 40,15 0,00 1 4.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1470A Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO
148-1

0,00 178,16 0,00 Si 1 0,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1

0,00 164,20 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic
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J0B1770B Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN
ISO 7438

0,00 15,68 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J89X2102 Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 0,00 12,86 0,00 Si 3 0,000 1,0000 Estadístic

Segellat de junts entre peces prefabricades de formigó armat o junts entre materials, inclou; sanejament de junt i perímetre de formigó, uns 15 cm a banda i banda al llarg del
junt mitjançant moladora de diamant, col·locació de fons de junt de polietilè de cèl·lula tancada de entre 10 i 30 mm tipus MasterSeal 920 de BASF o similar, retacat de junt amb
massilla de poliuretà tipo MasterSeal NP 474 de BASF o similar i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb
adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar. (P - 51)

8,550 m

Tipus de Control: Control de recepció

J7J11101 Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la
norma UNE 53628

0,00 82,47 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J12101 Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628

0,00 97,04 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J14101 Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma
UNE 53628

0,00 39,85 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J15101 Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 90,07 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J16101 Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de junt d'estanqueïtat,
segons la norma UNE 53628

0,00 269,14 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J17101 Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a temperatura ambient
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 48,38 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J1K602 Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una mostra de material
elastomèric, segons la norma UNE ISO 1431-1

0,00 48,86 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar, revestiment impermeabilitzant
elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 54)

15,415 m2
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Tipus de Control: Control de recepció

J7116106 Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al trencament d'una mostra de
làmina bituminosa per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1

0,00 101,18 0,00 1 230,000 M2 1,0000 Estadístic

Obra 01 Pressupost RIR: 2015/055

Capítol 02 CP-2 Canonada principal

Titol 3 12 D21

Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm
d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics

(P - 6)

3,300 m

Tipus de Control: Control de recepció

J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció
plena laminat en calent, segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE 2011

0,00 40,15 0,00 1 4.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1470A Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO
148-1

0,00 178,16 0,00 Si 1 0,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1

0,00 164,20 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1770B Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN
ISO 7438

0,00 15,68 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J89X2102 Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 0,00 12,86 0,00 Si 3 0,000 1,0000 Estadístic

Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i sanejament de superfícies del junt amb moladora de
diamant, aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus
MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar . (P - 52)

0,310 m
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Tipus de Control: Control de recepció

J7J11101 Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la
norma UNE 53628

0,00 82,47 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J12101 Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628

0,00 97,04 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J14101 Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma
UNE 53628

0,00 39,85 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J15101 Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 90,07 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J16101 Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de junt d'estanqueïtat,
segons la norma UNE 53628

0,00 269,14 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J17101 Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a temperatura ambient
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 48,38 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J1K602 Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una mostra de material
elastomèric, segons la norma UNE ISO 1431-1

0,00 48,86 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar, revestiment impermeabilitzant
elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 54)

17,010 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J7116106 Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al trencament d'una mostra de
làmina bituminosa per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1

0,00 101,18 0,00 1 230,000 M2 1,0000 Estadístic

Obra 01 Pressupost RIR: 2015/055

Capítol 02 CP-2 Canonada principal
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Titol 3 13 D16

Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm
d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics

(P - 6)

2,500 m

Tipus de Control: Control de recepció

J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció
plena laminat en calent, segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE 2011

0,00 40,15 0,00 1 4.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1470A Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO
148-1

0,00 178,16 0,00 Si 1 0,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1

0,00 164,20 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1770B Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN
ISO 7438

0,00 15,68 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J89X2102 Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 0,00 12,86 0,00 Si 3 0,000 1,0000 Estadístic

Segellat de junts entre peces prefabricades de formigó armat o junts entre materials, inclou; sanejament de junt i perímetre de formigó, uns 15 cm a banda i banda al llarg del
junt mitjançant moladora de diamant, col·locació de fons de junt de polietilè de cèl·lula tancada de entre 10 i 30 mm tipus MasterSeal 920 de BASF o similar, retacat de junt amb
massilla de poliuretà tipo MasterSeal NP 474 de BASF o similar i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb
adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar. (P - 51)

8,550 m

Tipus de Control: Control de recepció

J7J11101 Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la
norma UNE 53628

0,00 82,47 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J12101 Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628

0,00 97,04 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global
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J7J14101 Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma
UNE 53628

0,00 39,85 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J15101 Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 90,07 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J16101 Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de junt d'estanqueïtat,
segons la norma UNE 53628

0,00 269,14 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J17101 Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a temperatura ambient
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 48,38 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J1K602 Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una mostra de material
elastomèric, segons la norma UNE ISO 1431-1

0,00 48,86 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar, revestiment impermeabilitzant
elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 54)

15,415 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J7116106 Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al trencament d'una mostra de
làmina bituminosa per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1

1,00 101,18 101,18 1 230,000 M2 1,0000 Estadístic

Obra 01 Pressupost RIR: 2015/055

Capítol 02 CP-2 Canonada principal

Titol 3 14 D17

Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm
d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics

(P - 6)

2,100 m

Tipus de Control: Control de recepció
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J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció
plena laminat en calent, segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE 2011

0,00 40,15 0,00 1 4.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1470A Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO
148-1

0,00 178,16 0,00 Si 1 0,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1

0,00 164,20 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1770B Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN
ISO 7438

0,00 15,68 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J89X2102 Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 0,00 12,86 0,00 Si 3 0,000 1,0000 Estadístic

Segellat de junts entre peces prefabricades de formigó armat o junts entre materials, inclou; sanejament de junt i perímetre de formigó, uns 15 cm a banda i banda al llarg del
junt mitjançant moladora de diamant, col·locació de fons de junt de polietilè de cèl·lula tancada de entre 10 i 30 mm tipus MasterSeal 920 de BASF o similar, retacat de junt amb
massilla de poliuretà tipo MasterSeal NP 474 de BASF o similar i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb
adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar. (P - 51)

8,550 m

Tipus de Control: Control de recepció

J7J11101 Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la
norma UNE 53628

0,00 82,47 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J12101 Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628

0,00 97,04 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J14101 Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma
UNE 53628

0,00 39,85 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J15101 Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 90,07 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J16101 Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de junt d'estanqueïtat,
segons la norma UNE 53628

0,00 269,14 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global
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J7J17101 Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a temperatura ambient
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 48,38 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J1K602 Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una mostra de material
elastomèric, segons la norma UNE ISO 1431-1

0,00 48,86 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar, revestiment impermeabilitzant
elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 54)

15,415 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J7116106 Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al trencament d'una mostra de
làmina bituminosa per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1

1,00 101,18 101,18 1 230,000 M2 1,0000 Estadístic

Obra 01 Pressupost RIR: 2015/055

Capítol 02 CP-2 Canonada principal

Titol 3 15 D22

Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm
d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics

(P - 6)

3,300 m

Tipus de Control: Control de recepció

J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció
plena laminat en calent, segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE 2011

0,00 40,15 0,00 1 4.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1470A Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO
148-1

0,00 178,16 0,00 Si 1 0,000 KG 1,0000 Estadístic
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J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1

0,00 164,20 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1770B Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN
ISO 7438

0,00 15,68 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J89X2102 Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 0,00 12,86 0,00 Si 3 0,000 1,0000 Estadístic

Segellat de junts entre peces prefabricades de formigó armat o junts entre materials, inclou; sanejament de junt i perímetre de formigó, uns 15 cm a banda i banda al llarg del
junt mitjançant moladora de diamant, col·locació de fons de junt de polietilè de cèl·lula tancada de entre 10 i 30 mm tipus MasterSeal 920 de BASF o similar, retacat de junt amb
massilla de poliuretà tipo MasterSeal NP 474 de BASF o similar i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb
adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar. (P - 51)

8,550 m

Tipus de Control: Control de recepció

J7J11101 Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la
norma UNE 53628

0,00 82,47 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J12101 Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628

0,00 97,04 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J14101 Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma
UNE 53628

0,00 39,85 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J15101 Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 90,07 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J16101 Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de junt d'estanqueïtat,
segons la norma UNE 53628

0,00 269,14 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J17101 Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a temperatura ambient
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 48,38 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J1K602 Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una mostra de material
elastomèric, segons la norma UNE ISO 1431-1

0,00 48,86 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar, revestiment impermeabilitzant
elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 54)

15,415 m2
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Tipus de Control: Control de recepció

J7116106 Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al trencament d'una mostra de
làmina bituminosa per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1

0,00 101,18 0,00 1 230,000 M2 1,0000 Estadístic

Obra 01 Pressupost RIR: 2015/055

Capítol 02 CP-2 Canonada principal

Titol 3 16 D18

Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm
d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics

(P - 6)

3,000 m

Tipus de Control: Control de recepció

J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció
plena laminat en calent, segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE 2011

0,00 40,15 0,00 1 4.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1470A Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO
148-1

0,00 178,16 0,00 Si 1 0,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1

0,00 164,20 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1770B Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN
ISO 7438

0,00 15,68 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J89X2102 Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 0,00 12,86 0,00 Si 3 0,000 1,0000 Estadístic

Segellat de junts entre peces prefabricades de formigó armat o junts entre materials, inclou; sanejament de junt i perímetre de formigó, uns 15 cm a banda i banda al llarg del
junt mitjançant moladora de diamant, col·locació de fons de junt de polietilè de cèl·lula tancada de entre 10 i 30 mm tipus MasterSeal 920 de BASF o similar, retacat de junt amb
massilla de poliuretà tipo MasterSeal NP 474 de BASF o similar i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb
adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar. (P - 51)

8,550 m
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Tipus de Control: Control de recepció

J7J11101 Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la
norma UNE 53628

0,00 82,47 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J12101 Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628

0,00 97,04 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J14101 Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma
UNE 53628

0,00 39,85 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J15101 Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 90,07 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J16101 Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de junt d'estanqueïtat,
segons la norma UNE 53628

0,00 269,14 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J17101 Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a temperatura ambient
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 48,38 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J1K602 Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una mostra de material
elastomèric, segons la norma UNE ISO 1431-1

0,00 48,86 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar, revestiment impermeabilitzant
elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 54)

15,415 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J7116106 Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al trencament d'una mostra de
làmina bituminosa per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1

0,00 101,18 0,00 1 230,000 M2 1,0000 Estadístic

Obra 01 Pressupost RIR: 2015/055

Capítol 02 CP-2 Canonada principal

PROJECTE D´ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L´ETAP DE LA LLOSSA DEL CAV

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 47

Titol 3 17 D19

Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm
d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics

(P - 6)

2,000 m

Tipus de Control: Control de recepció

J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció
plena laminat en calent, segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE 2011

0,00 40,15 0,00 1 4.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1470A Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO
148-1

0,00 178,16 0,00 Si 1 0,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1

0,00 164,20 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1770B Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN
ISO 7438

0,00 15,68 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J89X2102 Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 0,00 12,86 0,00 Si 3 0,000 1,0000 Estadístic

Segellat de junts entre peces prefabricades de formigó armat o junts entre materials, inclou; sanejament de junt i perímetre de formigó, uns 15 cm a banda i banda al llarg del
junt mitjançant moladora de diamant, col·locació de fons de junt de polietilè de cèl·lula tancada de entre 10 i 30 mm tipus MasterSeal 920 de BASF o similar, retacat de junt amb
massilla de poliuretà tipo MasterSeal NP 474 de BASF o similar i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb
adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar. (P - 51)

6,000 m

Tipus de Control: Control de recepció

J7J11101 Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la
norma UNE 53628

0,00 82,47 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J12101 Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628

0,00 97,04 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global
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J7J14101 Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma
UNE 53628

0,00 39,85 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J15101 Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 90,07 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J16101 Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de junt d'estanqueïtat,
segons la norma UNE 53628

0,00 269,14 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J17101 Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a temperatura ambient
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 48,38 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J1K602 Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una mostra de material
elastomèric, segons la norma UNE ISO 1431-1

0,00 48,86 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar, revestiment impermeabilitzant
elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 54)

11,250 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J7116106 Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al trencament d'una mostra de
làmina bituminosa per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1

0,00 101,18 0,00 1 230,000 M2 1,0000 Estadístic

Obra 01 Pressupost RIR: 2015/055

Capítol 02 CP-2 Canonada principal

Titol 3 20 D20

Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm
d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics

(P - 6)

4,600 m

Tipus de Control: Control de recepció
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J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció
plena laminat en calent, segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE 2011

0,00 40,15 0,00 1 4.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1470A Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO
148-1

0,00 178,16 0,00 Si 1 0,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1

0,00 164,20 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1770B Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN
ISO 7438

0,00 15,68 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J89X2102 Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 0,00 12,86 0,00 Si 3 0,000 1,0000 Estadístic

Segellat de junts entre peces prefabricades de formigó armat o junts entre materials, inclou; sanejament de junt i perímetre de formigó, uns 15 cm a banda i banda al llarg del
junt mitjançant moladora de diamant, col·locació de fons de junt de polietilè de cèl·lula tancada de entre 10 i 30 mm tipus MasterSeal 920 de BASF o similar, retacat de junt amb
massilla de poliuretà tipo MasterSeal NP 474 de BASF o similar i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb
adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar. (P - 51)

6,000 m

Tipus de Control: Control de recepció

J7J11101 Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la
norma UNE 53628

0,00 82,47 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J12101 Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628

0,00 97,04 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J14101 Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma
UNE 53628

0,00 39,85 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J15101 Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 90,07 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J16101 Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de junt d'estanqueïtat,
segons la norma UNE 53628

0,00 269,14 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global
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J7J17101 Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a temperatura ambient
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 48,38 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J1K602 Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una mostra de material
elastomèric, segons la norma UNE ISO 1431-1

0,00 48,86 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar, revestiment impermeabilitzant
elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 54)

11,250 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J7116106 Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al trencament d'una mostra de
làmina bituminosa per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1

0,00 101,18 0,00 1 230,000 M2 1,0000 Estadístic

Obra 01 Pressupost RIR: 2015/055

Capítol 03 R4-Ramal  Pinós

Titol 3 01 D1

Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm
d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics

(P - 6)

1,000 m

Tipus de Control: Control de recepció

J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció
plena laminat en calent, segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE 2011

0,00 40,15 0,00 1 4.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1470A Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO
148-1

0,00 178,16 0,00 Si 1 0,000 KG 1,0000 Estadístic
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J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1

0,00 164,20 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1770B Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN
ISO 7438

0,00 15,68 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J89X2102 Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 0,00 12,86 0,00 Si 3 0,000 1,0000 Estadístic

Segellat de junts entre peces prefabricades de formigó armat o junts entre materials, inclou; sanejament de junt i perímetre de formigó, uns 15 cm a banda i banda al llarg del
junt mitjançant moladora de diamant, col·locació de fons de junt de polietilè de cèl·lula tancada de entre 10 i 30 mm tipus MasterSeal 920 de BASF o similar, retacat de junt amb
massilla de poliuretà tipo MasterSeal NP 474 de BASF o similar i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb
adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar. (P - 51)

6,000 m

Tipus de Control: Control de recepció

J7J11101 Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la
norma UNE 53628

0,00 82,47 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J12101 Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628

0,00 97,04 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J14101 Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma
UNE 53628

0,00 39,85 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J15101 Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 90,07 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J16101 Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de junt d'estanqueïtat,
segons la norma UNE 53628

0,00 269,14 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J17101 Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a temperatura ambient
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 48,38 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J1K602 Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una mostra de material
elastomèric, segons la norma UNE ISO 1431-1

0,00 48,86 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar, revestiment impermeabilitzant
elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 54)

11,160 m2

PROJECTE D´ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L´ETAP DE LA LLOSSA DEL CAV

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 52

Tipus de Control: Control de recepció

J7116106 Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al trencament d'una mostra de
làmina bituminosa per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1

0,00 101,18 0,00 1 230,000 M2 1,0000 Estadístic

Obra 01 Pressupost RIR: 2015/055

Capítol 03 R4-Ramal  Pinós

Titol 3 02 D2

Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm
d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics

(P - 6)

1,000 m

Tipus de Control: Control de recepció

J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció
plena laminat en calent, segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE 2011

0,00 40,15 0,00 1 4.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1470A Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO
148-1

0,00 178,16 0,00 Si 1 0,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1

0,00 164,20 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1770B Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN
ISO 7438

0,00 15,68 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J89X2102 Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 0,00 12,86 0,00 Si 3 0,000 1,0000 Estadístic

Segellat de junts entre peces prefabricades de formigó armat o junts entre materials, inclou; sanejament de junt i perímetre de formigó, uns 15 cm a banda i banda al llarg del
junt mitjançant moladora de diamant, col·locació de fons de junt de polietilè de cèl·lula tancada de entre 10 i 30 mm tipus MasterSeal 920 de BASF o similar, retacat de junt amb
massilla de poliuretà tipo MasterSeal NP 474 de BASF o similar i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb
adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar. (P - 51)

6,000 m



PROJECTE D´ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L´ETAP DE LA LLOSSA DEL CAV

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 53

Tipus de Control: Control de recepció

J7J11101 Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la
norma UNE 53628

0,00 82,47 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J12101 Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628

0,00 97,04 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J14101 Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma
UNE 53628

0,00 39,85 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J15101 Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 90,07 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J16101 Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de junt d'estanqueïtat,
segons la norma UNE 53628

0,00 269,14 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J17101 Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a temperatura ambient
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 48,38 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J1K602 Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una mostra de material
elastomèric, segons la norma UNE ISO 1431-1

0,00 48,86 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar, revestiment impermeabilitzant
elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 54)

11,160 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J7116106 Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al trencament d'una mostra de
làmina bituminosa per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1

0,00 101,18 0,00 1 230,000 M2 1,0000 Estadístic

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori
per a compactar, amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions (P - 19)

2,000 m3

PROJECTE D´ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L´ETAP DE LA LLOSSA DEL CAV

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 54

Tipus de Control: Control de recepció

J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 0,00 36,45 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103103 i UNE 103104

0,00 29,97 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103501

0,00 74,22 0,00 1 750,000 M3 1,0000 Global

J03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a
tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

0,00 139,10 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204

0,00 35,80 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT
114

0,00 32,34 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

Tipus de Control: Control d'execució

J2VCP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 0,00 14,69 0,00 1 450,000 M2 4,0000 Global

J2VCR10P Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un
sòl, segons la norma ASTM D 6938

0,00 11,32 0,00 5 300,000 M2 4,0000 Global

J2VCS10Q Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT
357

0,00 157,06 0,00 1 750,000 M2 4,0000 Global

Obra 01 Pressupost RIR: 2015/055
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Titol 3 01 D01

PROJECTE D´ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L´ETAP DE LA LLOSSA DEL CAV

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 55

Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm
d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics

(P - 6)

1,900 m

Tipus de Control: Control de recepció

J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció
plena laminat en calent, segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE 2011

0,00 40,15 0,00 1 4.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1470A Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO
148-1

0,00 178,16 0,00 Si 1 0,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1

0,00 164,20 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1770B Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN
ISO 7438

0,00 15,68 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J89X2102 Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 0,00 12,86 0,00 Si 3 0,000 1,0000 Estadístic

Llosa de formigó circular per a pou de diámetre 1,20 m  de 25 cm  cantell executada sobre el terreny i col·locada posteriormente sobre el pou, incloent bastiment i tapa ductil de
60 cm clase C-250.. Formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 36)

1,000 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

0,00 82,33 0,00 3 100,000 M3 0,2500 Global

Segellat de junts entre peces prefabricades de formigó armat o junts entre materials, inclou; sanejament de junt i perímetre de formigó, uns 15 cm a banda i banda al llarg del
junt mitjançant moladora de diamant, col·locació de fons de junt de polietilè de cèl·lula tancada de entre 10 i 30 mm tipus MasterSeal 920 de BASF o similar, retacat de junt amb
massilla de poliuretà tipo MasterSeal NP 474 de BASF o similar i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb
adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar. (P - 51)

7,540 m

PROJECTE D´ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L´ETAP DE LA LLOSSA DEL CAV

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 56

Tipus de Control: Control de recepció

J7J11101 Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la
norma UNE 53628

0,00 82,47 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J12101 Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628

0,00 97,04 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J14101 Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma
UNE 53628

0,00 39,85 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J15101 Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 90,07 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J16101 Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de junt d'estanqueïtat,
segons la norma UNE 53628

0,00 269,14 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J17101 Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a temperatura ambient
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 48,38 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J1K602 Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una mostra de material
elastomèric, segons la norma UNE ISO 1431-1

0,00 48,86 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar, revestiment impermeabilitzant
elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 54)

6,785 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J7116106 Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al trencament d'una mostra de
làmina bituminosa per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1

0,00 101,18 0,00 1 230,000 M2 1,0000 Estadístic

Obra 01 Pressupost RIR: 2015/055

Capítol 04 R5-Ramal Calaf



PROJECTE D´ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L´ETAP DE LA LLOSSA DEL CAV

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 57

Titol 3 02 D2

Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm
d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics

(P - 6)

1,850 m

Tipus de Control: Control de recepció

J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció
plena laminat en calent, segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE 2011

0,00 40,15 0,00 1 4.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1470A Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO
148-1

0,00 178,16 0,00 Si 1 0,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1

0,00 164,20 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1770B Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN
ISO 7438

0,00 15,68 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J89X2102 Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 0,00 12,86 0,00 Si 3 0,000 1,0000 Estadístic

Llosa de formigó circular per a pou de diámetre 1,20 m  de 25 cm  cantell executada sobre el terreny i col·locada posteriormente sobre el pou, incloent bastiment i tapa ductil de
60 cm clase C-250.. Formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 36)

1,000 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

0,00 82,33 0,00 3 100,000 M3 0,2500 Global

Segellat de junts entre peces prefabricades de formigó armat o junts entre materials, inclou; sanejament de junt i perímetre de formigó, uns 15 cm a banda i banda al llarg del
junt mitjançant moladora de diamant, col·locació de fons de junt de polietilè de cèl·lula tancada de entre 10 i 30 mm tipus MasterSeal 920 de BASF o similar, retacat de junt amb
massilla de poliuretà tipo MasterSeal NP 474 de BASF o similar i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb
adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar. (P - 51)

7,540 m

PROJECTE D´ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L´ETAP DE LA LLOSSA DEL CAV

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 58

Tipus de Control: Control de recepció

J7J11101 Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la
norma UNE 53628

0,00 82,47 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J12101 Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628

0,00 97,04 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J14101 Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma
UNE 53628

0,00 39,85 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J15101 Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 90,07 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J16101 Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de junt d'estanqueïtat,
segons la norma UNE 53628

0,00 269,14 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J17101 Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a temperatura ambient
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 48,38 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J1K602 Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una mostra de material
elastomèric, segons la norma UNE ISO 1431-1

0,00 48,86 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar, revestiment impermeabilitzant
elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 54)

6,785 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J7116106 Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al trencament d'una mostra de
làmina bituminosa per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1

0,00 101,18 0,00 1 230,000 M2 1,0000 Estadístic
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PROJECTE D´ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L´ETAP DE LA LLOSSA DEL CAV

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 59

Titol 3 03 D3

Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm
d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics

(P - 6)

1,800 m

Tipus de Control: Control de recepció

J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció
plena laminat en calent, segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE 2011

0,00 40,15 0,00 1 4.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1470A Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO
148-1

0,00 178,16 0,00 Si 1 0,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1

0,00 164,20 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1770B Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN
ISO 7438

0,00 15,68 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J89X2102 Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 0,00 12,86 0,00 Si 3 0,000 1,0000 Estadístic

Llosa de formigó circular per a pou de diámetre 1,20 m  de 25 cm  cantell executada sobre el terreny i col·locada posteriormente sobre el pou, incloent bastiment i tapa ductil de
60 cm clase C-250.. Formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 36)

1,000 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

0,00 82,33 0,00 3 100,000 M3 0,2500 Global

Segellat de junts entre peces prefabricades de formigó armat o junts entre materials, inclou; sanejament de junt i perímetre de formigó, uns 15 cm a banda i banda al llarg del
junt mitjançant moladora de diamant, col·locació de fons de junt de polietilè de cèl·lula tancada de entre 10 i 30 mm tipus MasterSeal 920 de BASF o similar, retacat de junt amb
massilla de poliuretà tipo MasterSeal NP 474 de BASF o similar i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb
adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar. (P - 51)

10,690 m

PROJECTE D´ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L´ETAP DE LA LLOSSA DEL CAV

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 60

Tipus de Control: Control de recepció

J7J11101 Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la
norma UNE 53628

0,00 82,47 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J12101 Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628

1,00 97,04 97,04 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J14101 Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma
UNE 53628

1,00 39,85 39,85 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J15101 Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 90,07 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J16101 Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de junt d'estanqueïtat,
segons la norma UNE 53628

1,00 269,14 269,14 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J17101 Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a temperatura ambient
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

1,00 48,38 48,38 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J1K602 Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una mostra de material
elastomèric, segons la norma UNE ISO 1431-1

1,00 48,86 48,86 Si 1 0,000 1,0000 Global

Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar, revestiment impermeabilitzant
elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 54)

12,290 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J7116106 Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al trencament d'una mostra de
làmina bituminosa per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1

0,00 101,18 0,00 1 230,000 M2 1,0000 Estadístic
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PROJECTE D´ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L´ETAP DE LA LLOSSA DEL CAV

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 61

Titol 3 04 D4

Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm
d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics

(P - 6)

1,850 m

Tipus de Control: Control de recepció

J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció
plena laminat en calent, segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE 2011

0,00 40,15 0,00 1 4.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1470A Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO
148-1

0,00 178,16 0,00 Si 1 0,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1

0,00 164,20 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1770B Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN
ISO 7438

0,00 15,68 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J89X2102 Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 0,00 12,86 0,00 Si 3 0,000 1,0000 Estadístic

Llosa de formigó circular per a pou de diámetre 1,20 m  de 25 cm  cantell executada sobre el terreny i col·locada posteriormente sobre el pou, incloent bastiment i tapa ductil de
60 cm clase C-250.. Formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 36)

1,000 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

0,00 82,33 0,00 3 100,000 M3 0,2500 Global

Segellat de junts entre peces prefabricades de formigó armat o junts entre materials, inclou; sanejament de junt i perímetre de formigó, uns 15 cm a banda i banda al llarg del
junt mitjançant moladora de diamant, col·locació de fons de junt de polietilè de cèl·lula tancada de entre 10 i 30 mm tipus MasterSeal 920 de BASF o similar, retacat de junt amb
massilla de poliuretà tipo MasterSeal NP 474 de BASF o similar i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb
adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar. (P - 51)

10,690 m

PROJECTE D´ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L´ETAP DE LA LLOSSA DEL CAV

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 62

Tipus de Control: Control de recepció

J7J11101 Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la
norma UNE 53628

0,00 82,47 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J12101 Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628

0,00 97,04 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J14101 Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma
UNE 53628

0,00 39,85 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J15101 Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 90,07 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J16101 Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de junt d'estanqueïtat,
segons la norma UNE 53628

0,00 269,14 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J17101 Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a temperatura ambient
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 48,38 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J1K602 Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una mostra de material
elastomèric, segons la norma UNE ISO 1431-1

0,00 48,86 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar, revestiment impermeabilitzant
elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 54)

12,290 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J7116106 Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al trencament d'una mostra de
làmina bituminosa per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1

0,00 101,18 0,00 1 230,000 M2 1,0000 Estadístic
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PROJECTE D´ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L´ETAP DE LA LLOSSA DEL CAV

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 63

Titol 3 05 D5

Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm
d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics

(P - 6)

1,850 m

Tipus de Control: Control de recepció

J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció
plena laminat en calent, segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE 2011

0,00 40,15 0,00 1 4.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1470A Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO
148-1

0,00 178,16 0,00 Si 1 0,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1

0,00 164,20 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1770B Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN
ISO 7438

0,00 15,68 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J89X2102 Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 0,00 12,86 0,00 Si 3 0,000 1,0000 Estadístic

Llosa de formigó circular per a pou de diámetre 1,20 m  de 25 cm  cantell executada sobre el terreny i col·locada posteriormente sobre el pou, incloent bastiment i tapa ductil de
60 cm clase C-250.. Formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 36)

1,000 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

0,00 82,33 0,00 3 100,000 M3 0,2500 Global

Segellat de junts entre peces prefabricades de formigó armat o junts entre materials, inclou; sanejament de junt i perímetre de formigó, uns 15 cm a banda i banda al llarg del
junt mitjançant moladora de diamant, col·locació de fons de junt de polietilè de cèl·lula tancada de entre 10 i 30 mm tipus MasterSeal 920 de BASF o similar, retacat de junt amb
massilla de poliuretà tipo MasterSeal NP 474 de BASF o similar i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb
adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar. (P - 51)

10,690 m

PROJECTE D´ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L´ETAP DE LA LLOSSA DEL CAV

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 64

Tipus de Control: Control de recepció

J7J11101 Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la
norma UNE 53628

1,00 82,47 82,47 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J12101 Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628

0,00 97,04 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J14101 Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma
UNE 53628

0,00 39,85 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J15101 Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

1,00 90,07 90,07 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J16101 Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de junt d'estanqueïtat,
segons la norma UNE 53628

0,00 269,14 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J17101 Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a temperatura ambient
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 48,38 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J1K602 Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una mostra de material
elastomèric, segons la norma UNE ISO 1431-1

0,00 48,86 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar, revestiment impermeabilitzant
elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 54)

12,290 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J7116106 Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al trencament d'una mostra de
làmina bituminosa per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1

0,00 101,18 0,00 1 230,000 M2 1,0000 Estadístic
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PROJECTE D´ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L´ETAP DE LA LLOSSA DEL CAV

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 65

Titol 3 01 D02

Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm
d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics

(P - 6)

2,400 m

Tipus de Control: Control de recepció

J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció
plena laminat en calent, segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE 2011

0,00 40,15 0,00 1 4.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1470A Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO
148-1

0,00 178,16 0,00 Si 1 0,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1

0,00 164,20 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1770B Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN
ISO 7438

0,00 15,68 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J89X2102 Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 0,00 12,86 0,00 Si 3 0,000 1,0000 Estadístic

Llosa de formigó circular per a pou de diámetre 1,20 m  de 25 cm  cantell executada sobre el terreny i col·locada posteriormente sobre el pou, incloent bastiment i tapa ductil de
60 cm clase C-250.. Formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 36)

1,000 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

0,00 82,33 0,00 3 100,000 M3 0,2500 Global

Segellat de junts entre peces prefabricades de formigó armat o junts entre materials, inclou; sanejament de junt i perímetre de formigó, uns 15 cm a banda i banda al llarg del
junt mitjançant moladora de diamant, col·locació de fons de junt de polietilè de cèl·lula tancada de entre 10 i 30 mm tipus MasterSeal 920 de BASF o similar, retacat de junt amb
massilla de poliuretà tipo MasterSeal NP 474 de BASF o similar i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb
adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar. (P - 51)

3,770 m

PROJECTE D´ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L´ETAP DE LA LLOSSA DEL CAV

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 66

Tipus de Control: Control de recepció

J7J11101 Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la
norma UNE 53628

0,00 82,47 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J12101 Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628

0,00 97,04 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J14101 Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma
UNE 53628

0,00 39,85 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J15101 Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 90,07 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J16101 Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de junt d'estanqueïtat,
segons la norma UNE 53628

0,00 269,14 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J17101 Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a temperatura ambient
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 48,38 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J1K602 Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una mostra de material
elastomèric, segons la norma UNE ISO 1431-1

0,00 48,86 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar, revestiment impermeabilitzant
elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 54)

6,785 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J7116106 Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al trencament d'una mostra de
làmina bituminosa per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1

0,00 101,18 0,00 1 230,000 M2 1,0000 Estadístic
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PROJECTE D´ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L´ETAP DE LA LLOSSA DEL CAV

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 67

Titol 3 02 D03

Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm
d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics

(P - 6)

2,700 m

Tipus de Control: Control de recepció

J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció
plena laminat en calent, segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE 2011

0,00 40,15 0,00 1 4.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1470A Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO
148-1

0,00 178,16 0,00 Si 1 0,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1

0,00 164,20 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1770B Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN
ISO 7438

0,00 15,68 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J89X2102 Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 0,00 12,86 0,00 Si 3 0,000 1,0000 Estadístic

Llosa de formigó circular per a pou de diámetre 1,20 m  de 25 cm  cantell executada sobre el terreny i col·locada posteriormente sobre el pou, incloent bastiment i tapa ductil de
60 cm clase C-250.. Formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 36)

1,000 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

0,00 82,33 0,00 3 100,000 M3 0,2500 Global

Segellat de junts entre peces prefabricades de formigó armat o junts entre materials, inclou; sanejament de junt i perímetre de formigó, uns 15 cm a banda i banda al llarg del
junt mitjançant moladora de diamant, col·locació de fons de junt de polietilè de cèl·lula tancada de entre 10 i 30 mm tipus MasterSeal 920 de BASF o similar, retacat de junt amb
massilla de poliuretà tipo MasterSeal NP 474 de BASF o similar i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb
adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar. (P - 51)

7,540 m

PROJECTE D´ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L´ETAP DE LA LLOSSA DEL CAV

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 68

Tipus de Control: Control de recepció

J7J11101 Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la
norma UNE 53628

0,00 82,47 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J12101 Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628

0,00 97,04 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J14101 Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma
UNE 53628

0,00 39,85 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J15101 Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 90,07 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J16101 Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de junt d'estanqueïtat,
segons la norma UNE 53628

0,00 269,14 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J17101 Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a temperatura ambient
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 48,38 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J1K602 Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una mostra de material
elastomèric, segons la norma UNE ISO 1431-1

0,00 48,86 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar, revestiment impermeabilitzant
elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 54)

6,785 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J7116106 Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al trencament d'una mostra de
làmina bituminosa per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1

0,00 101,18 0,00 1 230,000 M2 1,0000 Estadístic
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Titol 3 03 D05

Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm
d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics

(P - 6)

1,900 m

Tipus de Control: Control de recepció

J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció
plena laminat en calent, segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE 2011

0,00 40,15 0,00 1 4.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1470A Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO
148-1

0,00 178,16 0,00 Si 1 0,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1

0,00 164,20 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1770B Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN
ISO 7438

0,00 15,68 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J89X2102 Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 0,00 12,86 0,00 Si 3 0,000 1,0000 Estadístic

Llosa de formigó circular per a pou de diámetre 1,20 m  de 25 cm  cantell executada sobre el terreny i col·locada posteriormente sobre el pou, incloent bastiment i tapa ductil de
60 cm clase C-250.. Formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 36)

1,000 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

0,00 82,33 0,00 3 100,000 M3 0,2500 Global

Segellat de junts entre peces prefabricades de formigó armat o junts entre materials, inclou; sanejament de junt i perímetre de formigó, uns 15 cm a banda i banda al llarg del
junt mitjançant moladora de diamant, col·locació de fons de junt de polietilè de cèl·lula tancada de entre 10 i 30 mm tipus MasterSeal 920 de BASF o similar, retacat de junt amb
massilla de poliuretà tipo MasterSeal NP 474 de BASF o similar i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb
adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar. (P - 51)

7,540 m
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Tipus de Control: Control de recepció

J7J11101 Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la
norma UNE 53628

0,00 82,47 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J12101 Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628

0,00 97,04 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J14101 Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma
UNE 53628

0,00 39,85 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J15101 Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 90,07 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J16101 Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de junt d'estanqueïtat,
segons la norma UNE 53628

0,00 269,14 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J17101 Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a temperatura ambient
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 48,38 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J1K602 Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una mostra de material
elastomèric, segons la norma UNE ISO 1431-1

0,00 48,86 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar, revestiment impermeabilitzant
elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 54)

6,785 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J7116106 Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al trencament d'una mostra de
làmina bituminosa per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1

0,00 101,18 0,00 1 230,000 M2 1,0000 Estadístic
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Titol 3 04 D06

Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm
d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics

(P - 6)

1,900 m

Tipus de Control: Control de recepció

J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció
plena laminat en calent, segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE 2011

0,00 40,15 0,00 1 4.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1470A Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO
148-1

0,00 178,16 0,00 Si 1 0,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1

0,00 164,20 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1770B Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN
ISO 7438

0,00 15,68 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J89X2102 Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 0,00 12,86 0,00 Si 3 0,000 1,0000 Estadístic

Llosa de formigó circular per a pou de diámetre 1,20 m  de 25 cm  cantell executada sobre el terreny i col·locada posteriormente sobre el pou, incloent bastiment i tapa ductil de
60 cm clase C-250.. Formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 36)

1,000 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

0,00 82,33 0,00 3 100,000 M3 0,2500 Global

Segellat de junts entre peces prefabricades de formigó armat o junts entre materials, inclou; sanejament de junt i perímetre de formigó, uns 15 cm a banda i banda al llarg del
junt mitjançant moladora de diamant, col·locació de fons de junt de polietilè de cèl·lula tancada de entre 10 i 30 mm tipus MasterSeal 920 de BASF o similar, retacat de junt amb
massilla de poliuretà tipo MasterSeal NP 474 de BASF o similar i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb
adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar. (P - 51)

7,540 m
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Tipus de Control: Control de recepció

J7J11101 Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la
norma UNE 53628

0,00 82,47 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J12101 Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628

0,00 97,04 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J14101 Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma
UNE 53628

0,00 39,85 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J15101 Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 90,07 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J16101 Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de junt d'estanqueïtat,
segons la norma UNE 53628

0,00 269,14 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J17101 Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a temperatura ambient
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 48,38 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J1K602 Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una mostra de material
elastomèric, segons la norma UNE ISO 1431-1

0,00 48,86 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar, revestiment impermeabilitzant
elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 54)

12,290 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J7116106 Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al trencament d'una mostra de
làmina bituminosa per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1

0,00 101,18 0,00 1 230,000 M2 1,0000 Estadístic
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Titol 3 05 D07

Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm
d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics

(P - 6)

1,900 m

Tipus de Control: Control de recepció

J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció
plena laminat en calent, segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE 2011

0,00 40,15 0,00 1 4.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1470A Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO
148-1

0,00 178,16 0,00 Si 1 0,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1

0,00 164,20 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1770B Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN
ISO 7438

0,00 15,68 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J89X2102 Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 0,00 12,86 0,00 Si 3 0,000 1,0000 Estadístic

Llosa de formigó circular per a pou de diámetre 1,20 m  de 25 cm  cantell executada sobre el terreny i col·locada posteriormente sobre el pou, incloent bastiment i tapa ductil de
60 cm clase C-250.. Formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 36)

1,000 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

0,00 82,33 0,00 3 100,000 M3 0,2500 Global

Segellat de junts entre peces prefabricades de formigó armat o junts entre materials, inclou; sanejament de junt i perímetre de formigó, uns 15 cm a banda i banda al llarg del
junt mitjançant moladora de diamant, col·locació de fons de junt de polietilè de cèl·lula tancada de entre 10 i 30 mm tipus MasterSeal 920 de BASF o similar, retacat de junt amb
massilla de poliuretà tipo MasterSeal NP 474 de BASF o similar i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb
adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar. (P - 51)

7,540 m
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Tipus de Control: Control de recepció

J7J11101 Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la
norma UNE 53628

0,00 82,47 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J12101 Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628

0,00 97,04 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J14101 Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma
UNE 53628

0,00 39,85 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J15101 Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 90,07 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J16101 Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de junt d'estanqueïtat,
segons la norma UNE 53628

0,00 269,14 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J17101 Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a temperatura ambient
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 48,38 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J1K602 Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una mostra de material
elastomèric, segons la norma UNE ISO 1431-1

0,00 48,86 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar, revestiment impermeabilitzant
elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 54)

6,785 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J7116106 Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al trencament d'una mostra de
làmina bituminosa per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1

0,00 101,18 0,00 1 230,000 M2 1,0000 Estadístic
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Titol 3 06 D08

Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm
d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics

(P - 6)

1,200 m

Tipus de Control: Control de recepció

J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció
plena laminat en calent, segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE 2011

0,00 40,15 0,00 1 4.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1470A Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO
148-1

0,00 178,16 0,00 Si 1 0,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1

0,00 164,20 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1770B Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN
ISO 7438

0,00 15,68 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J89X2102 Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 0,00 12,86 0,00 Si 3 0,000 1,0000 Estadístic

Segellat de junts entre peces prefabricades de formigó armat o junts entre materials, inclou; sanejament de junt i perímetre de formigó, uns 15 cm a banda i banda al llarg del
junt mitjançant moladora de diamant, col·locació de fons de junt de polietilè de cèl·lula tancada de entre 10 i 30 mm tipus MasterSeal 920 de BASF o similar, retacat de junt amb
massilla de poliuretà tipo MasterSeal NP 474 de BASF o similar i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb
adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar. (P - 51)

7,540 m

Tipus de Control: Control de recepció

J7J11101 Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la
norma UNE 53628

0,00 82,47 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J12101 Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628

0,00 97,04 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global
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J7J14101 Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma
UNE 53628

0,00 39,85 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J15101 Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 90,07 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J16101 Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de junt d'estanqueïtat,
segons la norma UNE 53628

0,00 269,14 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J17101 Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a temperatura ambient
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 48,38 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J1K602 Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una mostra de material
elastomèric, segons la norma UNE ISO 1431-1

0,00 48,86 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar, revestiment impermeabilitzant
elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 54)

6,785 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J7116106 Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al trencament d'una mostra de
làmina bituminosa per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1

0,00 101,18 0,00 1 230,000 M2 1,0000 Estadístic
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Titol 3 D9 D09

Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm
d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics

(P - 6)

1,200 m

Tipus de Control: Control de recepció
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J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció
plena laminat en calent, segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE 2011

0,00 40,15 0,00 1 4.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1470A Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO
148-1

0,00 178,16 0,00 Si 1 0,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1

0,00 164,20 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1770B Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN
ISO 7438

0,00 15,68 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J89X2102 Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 0,00 12,86 0,00 Si 3 0,000 1,0000 Estadístic

Segellat de junts entre peces prefabricades de formigó armat o junts entre materials, inclou; sanejament de junt i perímetre de formigó, uns 15 cm a banda i banda al llarg del
junt mitjançant moladora de diamant, col·locació de fons de junt de polietilè de cèl·lula tancada de entre 10 i 30 mm tipus MasterSeal 920 de BASF o similar, retacat de junt amb
massilla de poliuretà tipo MasterSeal NP 474 de BASF o similar i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb
adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar. (P - 51)

7,540 m

Tipus de Control: Control de recepció

J7J11101 Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la
norma UNE 53628

0,00 82,47 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J12101 Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628

0,00 97,04 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J14101 Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma
UNE 53628

0,00 39,85 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J15101 Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 90,07 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J16101 Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de junt d'estanqueïtat,
segons la norma UNE 53628

0,00 269,14 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global
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J7J17101 Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a temperatura ambient
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 48,38 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J1K602 Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una mostra de material
elastomèric, segons la norma UNE ISO 1431-1

0,00 48,86 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar, revestiment impermeabilitzant
elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 54)

6,785 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J7116106 Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al trencament d'una mostra de
làmina bituminosa per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1

0,00 101,18 0,00 1 230,000 M2 1,0000 Estadístic

Obra 01 Pressupost RIR: 2015/055
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Titol 3 01 D1

Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm
d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics

(P - 6)

3,900 m

Tipus de Control: Control de recepció

J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció
plena laminat en calent, segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE 2011

0,00 40,15 0,00 1 4.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1470A Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO
148-1

0,00 178,16 0,00 Si 1 0,000 KG 1,0000 Estadístic
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J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1

0,00 164,20 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1770B Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN
ISO 7438

0,00 15,68 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J89X2102 Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 0,00 12,86 0,00 Si 3 0,000 1,0000 Estadístic

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori
per a compactar, amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions (P - 19)

0,609 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 0,00 36,45 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103103 i UNE 103104

0,00 29,97 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103501

0,00 74,22 0,00 1 750,000 M3 1,0000 Global

J03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a
tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

0,00 139,10 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204

0,00 35,80 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT
114

0,00 32,34 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

Tipus de Control: Control d'execució

J2VCP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 0,00 14,69 0,00 1 450,000 M2 4,0000 Global
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J2VCR10P Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un
sòl, segons la norma ASTM D 6938

0,00 11,32 0,00 5 300,000 M2 4,0000 Global

J2VCS10Q Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT
357

0,00 157,06 0,00 1 750,000 M2 4,0000 Global

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per
a compactar, amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions (P - 20)

2,119 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 0,00 36,45 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103103 i UNE 103104

0,00 29,97 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103501

0,00 74,22 0,00 1 750,000 M3 1,0000 Global

J03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a
tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

0,00 139,10 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204

0,00 35,80 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT
114

0,00 32,34 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

Tipus de Control: Control d'execució

J2VCP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 0,00 14,69 0,00 1 450,000 M2 4,0000 Global
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J2VCR10P Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un
sòl, segons la norma ASTM D 6938

0,00 11,32 0,00 5 300,000 M2 4,0000 Global

J2VCS10Q Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT
357

0,00 157,06 0,00 1 750,000 M2 4,0000 Global

Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i sanejament de superfícies del junt amb moladora de
diamant, aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus
MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar . (P - 52)

0,620 m

Tipus de Control: Control de recepció

J7J11101 Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la
norma UNE 53628

0,00 82,47 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J12101 Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628

0,00 97,04 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J14101 Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma
UNE 53628

0,00 39,85 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J15101 Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 90,07 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J16101 Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de junt d'estanqueïtat,
segons la norma UNE 53628

0,00 269,14 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J17101 Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a temperatura ambient
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 48,38 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J1K602 Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una mostra de material
elastomèric, segons la norma UNE ISO 1431-1

0,00 48,86 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar, revestiment impermeabilitzant
elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 54)

26,680 m2
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Tipus de Control: Control de recepció

J7116106 Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al trencament d'una mostra de
làmina bituminosa per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1

0,00 101,18 0,00 1 230,000 M2 1,0000 Estadístic
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Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm
d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics

(P - 6)

2,950 m

Tipus de Control: Control de recepció

J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció
plena laminat en calent, segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE 2011

0,00 40,15 0,00 1 4.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1470A Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO
148-1

0,00 178,16 0,00 Si 1 0,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1

0,00 164,20 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1770B Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN
ISO 7438

0,00 15,68 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J89X2102 Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 0,00 12,86 0,00 Si 3 0,000 1,0000 Estadístic

Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i sanejament de superfícies del junt amb moladora de
diamant, aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus
MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar . (P - 52)

0,620 m
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Tipus de Control: Control de recepció

J7J11101 Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la
norma UNE 53628

0,00 82,47 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J12101 Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628

0,00 97,04 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J14101 Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma
UNE 53628

0,00 39,85 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J15101 Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 90,07 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J16101 Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de junt d'estanqueïtat,
segons la norma UNE 53628

0,00 269,14 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J17101 Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a temperatura ambient
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 48,38 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J1K602 Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una mostra de material
elastomèric, segons la norma UNE ISO 1431-1

0,00 48,86 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar, revestiment impermeabilitzant
elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 54)

26,680 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J7116106 Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al trencament d'una mostra de
làmina bituminosa per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1

0,00 101,18 0,00 1 230,000 M2 1,0000 Estadístic
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Titol 3 03 D3

Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm
d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics

(P - 6)

2,950 m

Tipus de Control: Control de recepció

J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció
plena laminat en calent, segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE 2011

0,00 40,15 0,00 1 4.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1470A Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO
148-1

0,00 178,16 0,00 Si 1 0,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1

0,00 164,20 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1770B Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN
ISO 7438

0,00 15,68 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J89X2102 Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 0,00 12,86 0,00 Si 3 0,000 1,0000 Estadístic

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori
per a compactar, amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions (P - 19)

12,320 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 0,00 36,45 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103103 i UNE 103104

0,00 29,97 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global
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J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103501

0,00 74,22 0,00 1 750,000 M3 1,0000 Global

J03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a
tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

0,00 139,10 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204

0,00 35,80 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT
114

0,00 32,34 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

Tipus de Control: Control d'execució

J2VCP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 0,00 14,69 0,00 1 450,000 M2 4,0000 Global

J2VCR10P Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un
sòl, segons la norma ASTM D 6938

0,00 11,32 0,00 5 300,000 M2 4,0000 Global

J2VCS10Q Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT
357

0,00 157,06 0,00 1 750,000 M2 4,0000 Global

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per
a compactar, amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions (P - 20)

9,562 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 0,00 36,45 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103103 i UNE 103104

0,00 29,97 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global
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J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103501

0,00 74,22 0,00 1 750,000 M3 1,0000 Global

J03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a
tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

0,00 139,10 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204

0,00 35,80 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT
114

0,00 32,34 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

Tipus de Control: Control d'execució

J2VCP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 0,00 14,69 0,00 1 450,000 M2 4,0000 Global

J2VCR10P Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un
sòl, segons la norma ASTM D 6938

0,00 11,32 0,00 5 300,000 M2 4,0000 Global

J2VCS10Q Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT
357

0,00 157,06 0,00 1 750,000 M2 4,0000 Global

Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i sanejament de superfícies del junt amb moladora de
diamant, aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus
MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar . (P - 52)

0,620 m

Tipus de Control: Control de recepció

J7J11101 Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la
norma UNE 53628

0,00 82,47 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J12101 Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628

0,00 97,04 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global
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J7J14101 Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma
UNE 53628

0,00 39,85 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J15101 Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 90,07 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J16101 Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de junt d'estanqueïtat,
segons la norma UNE 53628

0,00 269,14 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J17101 Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a temperatura ambient
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 48,38 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J1K602 Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una mostra de material
elastomèric, segons la norma UNE ISO 1431-1

0,00 48,86 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar, revestiment impermeabilitzant
elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 54)

26,680 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J7116106 Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al trencament d'una mostra de
làmina bituminosa per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1

0,00 101,18 0,00 1 230,000 M2 1,0000 Estadístic

Obra 01 Pressupost RIR: 2015/055

Capítol 06 R6B-Ramal Anoia

Titol 3 04 D4

Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm
d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics

(P - 6)

2,950 m

Tipus de Control: Control de recepció
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J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció
plena laminat en calent, segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE 2011

0,00 40,15 0,00 1 4.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1470A Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO
148-1

0,00 178,16 0,00 Si 1 0,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1

0,00 164,20 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1770B Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN
ISO 7438

0,00 15,68 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J89X2102 Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 0,00 12,86 0,00 Si 3 0,000 1,0000 Estadístic

Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i sanejament de superfícies del junt amb moladora de
diamant, aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus
MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar . (P - 52)

0,620 m

Tipus de Control: Control de recepció

J7J11101 Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la
norma UNE 53628

0,00 82,47 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J12101 Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628

0,00 97,04 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J14101 Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma
UNE 53628

0,00 39,85 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J15101 Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 90,07 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J16101 Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de junt d'estanqueïtat,
segons la norma UNE 53628

0,00 269,14 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global
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J7J17101 Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a temperatura ambient
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 48,38 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J1K602 Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una mostra de material
elastomèric, segons la norma UNE ISO 1431-1

0,00 48,86 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar, revestiment impermeabilitzant
elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 54)

26,680 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J7116106 Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al trencament d'una mostra de
làmina bituminosa per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1

0,00 101,18 0,00 1 230,000 M2 1,0000 Estadístic

Subministrament i muntatge  d'escala de gat PRFV  d'una alçada fins a 1,5 m incloent desembarcament superior d'1 m fixat en llosa superior d¡arqeuta, formada per muntants
laterals de 73x25x3 mm i graó estriat quadrat de 28X29 mm de 450 mm d'amplada interior, separats 300 mm , inclòs part proporcional de material per muntatge (P - 62)

1,000 m

Tipus de Control: Control de recepció

JFA1T60F Determinació de les propietats inicials en tracció longitudinal a laboratori, d'un element de
PRFV, segons la norma UNE-EN 1393

0,00 266,10 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic

Obra 01 Pressupost RIR: 2015/055

Capítol 06 R6B-Ramal Anoia

Titol 3 05 D5

Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm
d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics

(P - 6)

2,950 m
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Tipus de Control: Control de recepció

J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció
plena laminat en calent, segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE 2011

0,00 40,15 0,00 1 4.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1470A Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO
148-1

0,00 178,16 0,00 Si 1 0,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1

0,00 164,20 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1770B Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN
ISO 7438

0,00 15,68 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J89X2102 Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 0,00 12,86 0,00 Si 3 0,000 1,0000 Estadístic

Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i sanejament de superfícies del junt amb moladora de
diamant, aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus
MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar . (P - 52)

0,620 m

Tipus de Control: Control de recepció

J7J11101 Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la
norma UNE 53628

0,00 82,47 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J12101 Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628

0,00 97,04 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J14101 Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma
UNE 53628

0,00 39,85 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J15101 Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 90,07 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global
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J7J16101 Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de junt d'estanqueïtat,
segons la norma UNE 53628

0,00 269,14 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J17101 Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a temperatura ambient
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 48,38 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J1K602 Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una mostra de material
elastomèric, segons la norma UNE ISO 1431-1

0,00 48,86 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar, revestiment impermeabilitzant
elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 54)

26,680 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J7116106 Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al trencament d'una mostra de
làmina bituminosa per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1

0,00 101,18 0,00 1 230,000 M2 1,0000 Estadístic

Obra 01 Pressupost RIR: 2015/055

Capítol 06 R6B-Ramal Anoia

Titol 3 06 D6

Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm
d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics

(P - 6)

2,900 m

Tipus de Control: Control de recepció

J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció
plena laminat en calent, segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE 2011

0,00 40,15 0,00 1 4.000,000 KG 1,0000 Estadístic
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J0B1470A Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO
148-1

0,00 178,16 0,00 Si 1 0,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1

0,00 164,20 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1770B Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN
ISO 7438

0,00 15,68 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J89X2102 Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 0,00 12,86 0,00 Si 3 0,000 1,0000 Estadístic

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori
per a compactar, amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions (P - 19)

10,973 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 0,00 36,45 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103103 i UNE 103104

0,00 29,97 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103501

0,00 74,22 0,00 1 750,000 M3 1,0000 Global

J03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a
tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

1,00 139,10 139,10 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204

0,00 35,80 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT
114

0,00 32,34 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global
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Tipus de Control: Control d'execució

J2VCP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 0,00 14,69 0,00 1 450,000 M2 4,0000 Global

J2VCR10P Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un
sòl, segons la norma ASTM D 6938

0,00 11,32 0,00 5 300,000 M2 4,0000 Global

J2VCS10Q Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT
357

0,00 157,06 0,00 1 750,000 M2 4,0000 Global

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per
a compactar, amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions (P - 20)

10,475 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 0,00 36,45 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103103 i UNE 103104

0,00 29,97 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103501

0,00 74,22 0,00 1 750,000 M3 1,0000 Global

J03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a
tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

0,00 139,10 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204

0,00 35,80 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT
114

0,00 32,34 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global
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Tipus de Control: Control d'execució

J2VCP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 0,00 14,69 0,00 1 450,000 M2 4,0000 Global

J2VCR10P Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un
sòl, segons la norma ASTM D 6938

0,00 11,32 0,00 5 300,000 M2 4,0000 Global

J2VCS10Q Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT
357

0,00 157,06 0,00 1 750,000 M2 4,0000 Global

Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i sanejament de superfícies del junt amb moladora de
diamant, aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus
MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar . (P - 52)

0,310 m

Tipus de Control: Control de recepció

J7J11101 Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la
norma UNE 53628

0,00 82,47 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J12101 Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628

0,00 97,04 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J14101 Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma
UNE 53628

0,00 39,85 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J15101 Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 90,07 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J16101 Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de junt d'estanqueïtat,
segons la norma UNE 53628

0,00 269,14 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J17101 Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a temperatura ambient
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 48,38 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

PROJECTE D´ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L´ETAP DE LA LLOSSA DEL CAV

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 95

J7J1K602 Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una mostra de material
elastomèric, segons la norma UNE ISO 1431-1

0,00 48,86 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar, revestiment impermeabilitzant
elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 54)

17,010 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J7116106 Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al trencament d'una mostra de
làmina bituminosa per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1

0,00 101,18 0,00 1 230,000 M2 1,0000 Estadístic

Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions i acutacions confinades (P - 38)

11,576 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

0,00 82,33 0,00 3 100,000 M3 1,0000 Global

Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Canvi de rendiment per la dispersió de les actuacions  (P - 39)

1.156,000 kg

Tipus de Control: Control de recepció

J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

1,00 94,59 94,59 1 40.000,000 KG 1,0000 Global
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J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 52,47 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global

J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

1,00 20,65 20,65 1 40.000,000 KG 1,0000 Global

J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per
armar formigons, segons la norma UNE 36068

0,00 23,46 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global
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Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm
d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics

(P - 6)

3,200 m

Tipus de Control: Control de recepció

J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció
plena laminat en calent, segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE 2011

0,00 40,15 0,00 1 4.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1470A Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO
148-1

0,00 178,16 0,00 Si 1 0,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1

0,00 164,20 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1770B Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN
ISO 7438

0,00 15,68 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic
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J89X2102 Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 0,00 12,86 0,00 Si 3 0,000 1,0000 Estadístic

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori
per a compactar, amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions (P - 19)

63,840 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 0,00 36,45 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103103 i UNE 103104

0,00 29,97 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103501

0,00 74,22 0,00 1 750,000 M3 1,0000 Global

J03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a
tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

0,00 139,10 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204

0,00 35,80 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT
114

0,00 32,34 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

Tipus de Control: Control d'execució

J2VCP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 2,00 14,69 29,38 1 450,000 M2 4,0000 Global

J2VCR10P Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un
sòl, segons la norma ASTM D 6938

10,00 11,32 113,20 5 300,000 M2 4,0000 Global
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J2VCS10Q Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT
357

1,00 157,06 157,06 1 750,000 M2 4,0000 Global

Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i sanejament de superfícies del junt amb moladora de
diamant, aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus
MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar . (P - 52)

0,310 m

Tipus de Control: Control de recepció

J7J11101 Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la
norma UNE 53628

0,00 82,47 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J12101 Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628

0,00 97,04 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J14101 Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma
UNE 53628

0,00 39,85 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J15101 Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 90,07 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J16101 Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de junt d'estanqueïtat,
segons la norma UNE 53628

0,00 269,14 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J17101 Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a temperatura ambient
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 48,38 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J1K602 Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una mostra de material
elastomèric, segons la norma UNE ISO 1431-1

0,00 48,86 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar, revestiment impermeabilitzant
elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 54)

17,010 m2

Tipus de Control: Control de recepció
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J7116106 Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al trencament d'una mostra de
làmina bituminosa per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1

0,00 101,18 0,00 1 230,000 M2 1,0000 Estadístic

Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions i acutacions confinades (P - 38)

11,576 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

0,00 82,33 0,00 3 100,000 M3 1,0000 Global

Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Canvi de rendiment per la dispersió de les actuacions  (P - 39)

1.156,000 kg

Tipus de Control: Control de recepció

J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 94,59 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global

J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1

1,00 52,47 52,47 1 40.000,000 KG 1,0000 Global

J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 20,65 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global

J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per
armar formigons, segons la norma UNE 36068

1,00 23,46 23,46 1 40.000,000 KG 1,0000 Global
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Titol 3 08 D8

Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm
d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics

(P - 6)

2,900 m

Tipus de Control: Control de recepció

J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció
plena laminat en calent, segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE 2011

0,00 40,15 0,00 1 4.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1470A Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO
148-1

0,00 178,16 0,00 Si 1 0,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1

0,00 164,20 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1770B Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN
ISO 7438

0,00 15,68 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J89X2102 Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 0,00 12,86 0,00 Si 3 0,000 1,0000 Estadístic

Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i sanejament de superfícies del junt amb moladora de
diamant, aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus
MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar . (P - 52)

0,620 m

Tipus de Control: Control de recepció

J7J11101 Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la
norma UNE 53628

0,00 82,47 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J12101 Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628

0,00 97,04 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global
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J7J14101 Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma
UNE 53628

0,00 39,85 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J15101 Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 90,07 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J16101 Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de junt d'estanqueïtat,
segons la norma UNE 53628

0,00 269,14 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J17101 Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a temperatura ambient
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 48,38 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J1K602 Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una mostra de material
elastomèric, segons la norma UNE ISO 1431-1

0,00 48,86 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar, revestiment impermeabilitzant
elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 54)

26,680 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J7116106 Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al trencament d'una mostra de
làmina bituminosa per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1

0,00 101,18 0,00 1 230,000 M2 1,0000 Estadístic
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Titol 3 09 D9

Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm
d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics

(P - 6)

2,950 m

Tipus de Control: Control de recepció
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J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció
plena laminat en calent, segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE 2011

0,00 40,15 0,00 1 4.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1470A Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO
148-1

0,00 178,16 0,00 Si 1 0,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1

0,00 164,20 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1770B Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN
ISO 7438

0,00 15,68 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J89X2102 Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 0,00 12,86 0,00 Si 3 0,000 1,0000 Estadístic

Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i sanejament de superfícies del junt amb moladora de
diamant, aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus
MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar . (P - 52)

0,620 m

Tipus de Control: Control de recepció

J7J11101 Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la
norma UNE 53628

0,00 82,47 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J12101 Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628

0,00 97,04 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J14101 Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma
UNE 53628

0,00 39,85 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J15101 Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 90,07 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J16101 Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de junt d'estanqueïtat,
segons la norma UNE 53628

0,00 269,14 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global
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J7J17101 Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a temperatura ambient
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 48,38 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J1K602 Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una mostra de material
elastomèric, segons la norma UNE ISO 1431-1

0,00 48,86 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar, revestiment impermeabilitzant
elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 54)

26,680 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J7116106 Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al trencament d'una mostra de
làmina bituminosa per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1

0,00 101,18 0,00 1 230,000 M2 1,0000 Estadístic
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Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm
d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics

(P - 6)

2,950 m

Tipus de Control: Control de recepció

J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció
plena laminat en calent, segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE 2011

0,00 40,15 0,00 1 4.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1470A Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO
148-1

0,00 178,16 0,00 Si 1 0,000 KG 1,0000 Estadístic
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J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1

0,00 164,20 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1770B Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN
ISO 7438

0,00 15,68 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J89X2102 Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 0,00 12,86 0,00 Si 3 0,000 1,0000 Estadístic

Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i sanejament de superfícies del junt amb moladora de
diamant, aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus
MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar . (P - 52)

0,620 m

Tipus de Control: Control de recepció

J7J11101 Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la
norma UNE 53628

0,00 82,47 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J12101 Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628

0,00 97,04 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J14101 Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma
UNE 53628

0,00 39,85 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J15101 Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 90,07 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J16101 Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de junt d'estanqueïtat,
segons la norma UNE 53628

0,00 269,14 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J17101 Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a temperatura ambient
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 48,38 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J1K602 Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una mostra de material
elastomèric, segons la norma UNE ISO 1431-1

0,00 48,86 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar, revestiment impermeabilitzant
elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 54)

26,680 m2
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Tipus de Control: Control de recepció

J7116106 Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al trencament d'una mostra de
làmina bituminosa per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1

0,00 101,18 0,00 1 230,000 M2 1,0000 Estadístic

Obra 01 Pressupost RIR: 2015/055

Capítol 06 R6B-Ramal Anoia

Titol 3 11 D11

Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm
d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics

(P - 6)

2,950 m

Tipus de Control: Control de recepció

J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció
plena laminat en calent, segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE 2011

0,00 40,15 0,00 1 4.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1470A Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO
148-1

0,00 178,16 0,00 Si 1 0,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1

0,00 164,20 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1770B Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN
ISO 7438

0,00 15,68 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J89X2102 Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 0,00 12,86 0,00 Si 3 0,000 1,0000 Estadístic

Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i sanejament de superfícies del junt amb moladora de
diamant, aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus
MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar . (P - 52)

0,620 m
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Tipus de Control: Control de recepció

J7J11101 Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la
norma UNE 53628

0,00 82,47 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J12101 Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628

0,00 97,04 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J14101 Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma
UNE 53628

0,00 39,85 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J15101 Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 90,07 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J16101 Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de junt d'estanqueïtat,
segons la norma UNE 53628

0,00 269,14 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J17101 Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a temperatura ambient
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 48,38 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J1K602 Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una mostra de material
elastomèric, segons la norma UNE ISO 1431-1

0,00 48,86 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar, revestiment impermeabilitzant
elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 54)

26,680 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J7116106 Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al trencament d'una mostra de
làmina bituminosa per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1

0,00 101,18 0,00 1 230,000 M2 1,0000 Estadístic

Obra 01 Pressupost RIR: 2015/055

Capítol 06 R6B-Ramal Anoia
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Titol 3 12 D12

Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm
d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics

(P - 6)

2,700 m

Tipus de Control: Control de recepció

J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció
plena laminat en calent, segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE 2011

0,00 40,15 0,00 1 4.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1470A Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO
148-1

0,00 178,16 0,00 Si 1 0,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1

0,00 164,20 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1770B Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN
ISO 7438

0,00 15,68 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J89X2102 Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 0,00 12,86 0,00 Si 3 0,000 1,0000 Estadístic

Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i sanejament de superfícies del junt amb moladora de
diamant, aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus
MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar . (P - 52)

0,620 m

Tipus de Control: Control de recepció

J7J11101 Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la
norma UNE 53628

0,00 82,47 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J12101 Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628

0,00 97,04 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global
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J7J14101 Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma
UNE 53628

0,00 39,85 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J15101 Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 90,07 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J16101 Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de junt d'estanqueïtat,
segons la norma UNE 53628

0,00 269,14 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J17101 Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a temperatura ambient
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 48,38 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J1K602 Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una mostra de material
elastomèric, segons la norma UNE ISO 1431-1

0,00 48,86 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar, revestiment impermeabilitzant
elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 54)

26,680 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J7116106 Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al trencament d'una mostra de
làmina bituminosa per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1

0,00 101,18 0,00 1 230,000 M2 1,0000 Estadístic

Obra 01 Pressupost RIR: 2015/055

Capítol 06 R6B-Ramal Anoia

Titol 3 13 D13

Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm
d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics

(P - 6)

2,750 m

Tipus de Control: Control de recepció



PROJECTE D´ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L´ETAP DE LA LLOSSA DEL CAV

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 109

J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció
plena laminat en calent, segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE 2011

0,00 40,15 0,00 1 4.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1470A Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO
148-1

0,00 178,16 0,00 Si 1 0,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1

0,00 164,20 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1770B Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN
ISO 7438

0,00 15,68 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J89X2102 Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 0,00 12,86 0,00 Si 3 0,000 1,0000 Estadístic

Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i sanejament de superfícies del junt amb moladora de
diamant, aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus
MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar . (P - 52)

0,620 m

Tipus de Control: Control de recepció

J7J11101 Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la
norma UNE 53628

0,00 82,47 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J12101 Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628

0,00 97,04 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J14101 Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma
UNE 53628

0,00 39,85 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J15101 Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 90,07 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J16101 Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de junt d'estanqueïtat,
segons la norma UNE 53628

0,00 269,14 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

PROJECTE D´ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L´ETAP DE LA LLOSSA DEL CAV
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J7J17101 Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a temperatura ambient
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 48,38 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J1K602 Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una mostra de material
elastomèric, segons la norma UNE ISO 1431-1

0,00 48,86 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar, revestiment impermeabilitzant
elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 54)

26,680 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J7116106 Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al trencament d'una mostra de
làmina bituminosa per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1

0,00 101,18 0,00 1 230,000 M2 1,0000 Estadístic

Obra 01 Pressupost RIR: 2015/055

Capítol 06 R6B-Ramal Anoia

Titol 3 14 D14

Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm
d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics

(P - 6)

3,850 m

Tipus de Control: Control de recepció

J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció
plena laminat en calent, segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE 2011

0,00 40,15 0,00 1 4.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1470A Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO
148-1

0,00 178,16 0,00 Si 1 0,000 KG 1,0000 Estadístic
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J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1

0,00 164,20 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1770B Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN
ISO 7438

0,00 15,68 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J89X2102 Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 0,00 12,86 0,00 Si 3 0,000 1,0000 Estadístic

Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i sanejament de superfícies del junt amb moladora de
diamant, aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus
MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar . (P - 52)

0,620 m

Tipus de Control: Control de recepció

J7J11101 Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la
norma UNE 53628

0,00 82,47 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J12101 Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628

0,00 97,04 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J14101 Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma
UNE 53628

0,00 39,85 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J15101 Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 90,07 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J16101 Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de junt d'estanqueïtat,
segons la norma UNE 53628

0,00 269,14 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J17101 Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a temperatura ambient
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 48,38 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J1K602 Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una mostra de material
elastomèric, segons la norma UNE ISO 1431-1

0,00 48,86 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar, revestiment impermeabilitzant
elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 54)

26,680 m2
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Tipus de Control: Control de recepció

J7116106 Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al trencament d'una mostra de
làmina bituminosa per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1

0,00 101,18 0,00 1 230,000 M2 1,0000 Estadístic

Obra 01 Pressupost RIR: 2015/055

Capítol 06 R6B-Ramal Anoia

Titol 3 15 D15

Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm
d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics

(P - 6)

2,950 m

Tipus de Control: Control de recepció

J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció
plena laminat en calent, segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE 2011

0,00 40,15 0,00 1 4.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1470A Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO
148-1

0,00 178,16 0,00 Si 1 0,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1

0,00 164,20 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1770B Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN
ISO 7438

0,00 15,68 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J89X2102 Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 0,00 12,86 0,00 Si 3 0,000 1,0000 Estadístic

Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i sanejament de superfícies del junt amb moladora de
diamant, aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus
MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar . (P - 52)

0,620 m
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Tipus de Control: Control de recepció

J7J11101 Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la
norma UNE 53628

0,00 82,47 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J12101 Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628

0,00 97,04 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J14101 Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma
UNE 53628

0,00 39,85 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J15101 Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 90,07 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J16101 Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de junt d'estanqueïtat,
segons la norma UNE 53628

0,00 269,14 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J17101 Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a temperatura ambient
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 48,38 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J1K602 Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una mostra de material
elastomèric, segons la norma UNE ISO 1431-1

0,00 48,86 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar, revestiment impermeabilitzant
elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 54)

26,680 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J7116106 Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al trencament d'una mostra de
làmina bituminosa per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1

0,00 101,18 0,00 1 230,000 M2 1,0000 Estadístic
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Titol 3 16 D16

Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm
d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics

(P - 6)

2,950 m

Tipus de Control: Control de recepció

J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció
plena laminat en calent, segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE 2011

0,00 40,15 0,00 1 4.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1470A Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO
148-1

0,00 178,16 0,00 Si 1 0,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1

0,00 164,20 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1770B Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN
ISO 7438

0,00 15,68 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J89X2102 Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 0,00 12,86 0,00 Si 3 0,000 1,0000 Estadístic

Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i sanejament de superfícies del junt amb moladora de
diamant, aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus
MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar . (P - 52)

0,620 m

Tipus de Control: Control de recepció

J7J11101 Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la
norma UNE 53628

0,00 82,47 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J12101 Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628

0,00 97,04 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global
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J7J14101 Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma
UNE 53628

0,00 39,85 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J15101 Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 90,07 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J16101 Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de junt d'estanqueïtat,
segons la norma UNE 53628

0,00 269,14 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J17101 Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a temperatura ambient
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 48,38 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J1K602 Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una mostra de material
elastomèric, segons la norma UNE ISO 1431-1

0,00 48,86 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar, revestiment impermeabilitzant
elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 54)

26,680 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J7116106 Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al trencament d'una mostra de
làmina bituminosa per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1

0,00 101,18 0,00 1 230,000 M2 1,0000 Estadístic

Obra 01 Pressupost RIR: 2015/055
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Titol 3 17 D17

Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm
d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics

(P - 6)

3,700 m

Tipus de Control: Control de recepció
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J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció
plena laminat en calent, segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE 2011

0,00 40,15 0,00 1 4.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1470A Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO
148-1

0,00 178,16 0,00 Si 1 0,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1

0,00 164,20 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1770B Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN
ISO 7438

0,00 15,68 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J89X2102 Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 0,00 12,86 0,00 Si 3 0,000 1,0000 Estadístic

Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i sanejament de superfícies del junt amb moladora de
diamant, aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus
MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar . (P - 52)

0,620 m

Tipus de Control: Control de recepció

J7J11101 Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la
norma UNE 53628

0,00 82,47 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J12101 Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628

0,00 97,04 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J14101 Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma
UNE 53628

0,00 39,85 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J15101 Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 90,07 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J16101 Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de junt d'estanqueïtat,
segons la norma UNE 53628

0,00 269,14 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global
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J7J17101 Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a temperatura ambient
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 48,38 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J1K602 Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una mostra de material
elastomèric, segons la norma UNE ISO 1431-1

0,00 48,86 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar, revestiment impermeabilitzant
elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 54)

26,680 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J7116106 Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al trencament d'una mostra de
làmina bituminosa per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1

0,00 101,18 0,00 1 230,000 M2 1,0000 Estadístic

Obra 01 Pressupost RIR: 2015/055
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Titol 3 18 D18

Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm
d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics

(P - 6)

2,750 m

Tipus de Control: Control de recepció

J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció
plena laminat en calent, segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE 2011

0,00 40,15 0,00 1 4.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1470A Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO
148-1

0,00 178,16 0,00 Si 1 0,000 KG 1,0000 Estadístic
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J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1

0,00 164,20 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1770B Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN
ISO 7438

0,00 15,68 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J89X2102 Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 0,00 12,86 0,00 Si 3 0,000 1,0000 Estadístic

Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i sanejament de superfícies del junt amb moladora de
diamant, aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus
MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar . (P - 52)

0,620 m

Tipus de Control: Control de recepció

J7J11101 Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la
norma UNE 53628

0,00 82,47 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J12101 Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628

0,00 97,04 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J14101 Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma
UNE 53628

0,00 39,85 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J15101 Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 90,07 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J16101 Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de junt d'estanqueïtat,
segons la norma UNE 53628

0,00 269,14 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J17101 Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a temperatura ambient
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 48,38 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J1K602 Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una mostra de material
elastomèric, segons la norma UNE ISO 1431-1

0,00 48,86 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar, revestiment impermeabilitzant
elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 54)

26,680 m2
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Tipus de Control: Control de recepció

J7116106 Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al trencament d'una mostra de
làmina bituminosa per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1

0,00 101,18 0,00 1 230,000 M2 1,0000 Estadístic

Obra 01 Pressupost RIR: 2015/055
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Titol 3 20 D20

Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm
d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics

(P - 6)

5,700 m

Tipus de Control: Control de recepció

J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció
plena laminat en calent, segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE 2011

0,00 40,15 0,00 1 4.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1470A Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO
148-1

0,00 178,16 0,00 Si 1 0,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1

0,00 164,20 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1770B Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN
ISO 7438

1,00 15,68 15,68 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J89X2102 Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 0,00 12,86 0,00 Si 3 0,000 1,0000 Estadístic

Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i sanejament de superfícies del junt amb moladora de
diamant, aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus
MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar . (P - 52)

0,620 m
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Tipus de Control: Control de recepció

J7J11101 Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la
norma UNE 53628

0,00 82,47 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J12101 Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628

0,00 97,04 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J14101 Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma
UNE 53628

0,00 39,85 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J15101 Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 90,07 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J16101 Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de junt d'estanqueïtat,
segons la norma UNE 53628

0,00 269,14 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J17101 Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a temperatura ambient
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 48,38 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J1K602 Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una mostra de material
elastomèric, segons la norma UNE ISO 1431-1

0,00 48,86 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar, revestiment impermeabilitzant
elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 54)

26,680 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J7116106 Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al trencament d'una mostra de
làmina bituminosa per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1

0,00 101,18 0,00 1 230,000 M2 1,0000 Estadístic

Subministrament i muntatge  d'escala de gat PRFV  d'una alçada fins a 1,5 m incloent desembarcament superior d'1 m fixat en llosa superior d¡arqeuta, formada per muntants
laterals de 73x25x3 mm i graó estriat quadrat de 28X29 mm de 450 mm d'amplada interior, separats 300 mm , inclòs part proporcional de material per muntatge (P - 62)

1,000 m
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Tipus de Control: Control de recepció

JFA1T60F Determinació de les propietats inicials en tracció longitudinal a laboratori, d'un element de
PRFV, segons la norma UNE-EN 1393

0,00 266,10 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic

Obra 01 Pressupost RIR: 2015/055
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Titol 3 21 D21

Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm
d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics

(P - 6)

5,900 m

Tipus de Control: Control de recepció

J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció
plena laminat en calent, segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE 2011

1,00 40,15 40,15 1 4.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1470A Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO
148-1

1,00 178,16 178,16 Si 1 0,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1

0,00 164,20 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1770B Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN
ISO 7438

0,00 15,68 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J89X2102 Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 3,00 12,86 38,58 Si 3 0,000 1,0000 Estadístic

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori
per a compactar, amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions (P - 19)

33,383 m3
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Tipus de Control: Control de recepció

J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 0,00 36,45 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103103 i UNE 103104

0,00 29,97 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103501

0,00 74,22 0,00 1 750,000 M3 1,0000 Global

J03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a
tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

0,00 139,10 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204

0,00 35,80 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT
114

0,00 32,34 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

Tipus de Control: Control d'execució

J2VCP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 0,00 14,69 0,00 1 450,000 M2 4,0000 Global

J2VCR10P Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un
sòl, segons la norma ASTM D 6938

0,00 11,32 0,00 5 300,000 M2 4,0000 Global

J2VCS10Q Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT
357

0,00 157,06 0,00 1 750,000 M2 4,0000 Global

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per
a compactar, amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions (P - 20)

27,417 m3
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Tipus de Control: Control de recepció

J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 0,00 36,45 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103103 i UNE 103104

0,00 29,97 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103501

0,00 74,22 0,00 1 750,000 M3 1,0000 Global

J03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a
tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

0,00 139,10 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204

0,00 35,80 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT
114

0,00 32,34 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

Tipus de Control: Control d'execució

J2VCP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 0,00 14,69 0,00 1 450,000 M2 4,0000 Global

J2VCR10P Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un
sòl, segons la norma ASTM D 6938

0,00 11,32 0,00 5 300,000 M2 4,0000 Global

J2VCS10Q Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT
357

0,00 157,06 0,00 1 750,000 M2 4,0000 Global

Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i sanejament de superfícies del junt amb moladora de
diamant, aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus
MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar . (P - 52)

0,620 m
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Tipus de Control: Control de recepció

J7J11101 Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la
norma UNE 53628

0,00 82,47 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J12101 Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628

0,00 97,04 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J14101 Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma
UNE 53628

0,00 39,85 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J15101 Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 90,07 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J16101 Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de junt d'estanqueïtat,
segons la norma UNE 53628

0,00 269,14 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J17101 Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a temperatura ambient
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 48,38 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J1K602 Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una mostra de material
elastomèric, segons la norma UNE ISO 1431-1

0,00 48,86 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar, revestiment impermeabilitzant
elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 54)

26,680 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J7116106 Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al trencament d'una mostra de
làmina bituminosa per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1

0,00 101,18 0,00 1 230,000 M2 1,0000 Estadístic

Subministrament i muntatge  d'escala de gat PRFV  d'una alçada fins a 1,5 m incloent desembarcament superior d'1 m fixat en llosa superior d¡arqeuta, formada per muntants
laterals de 73x25x3 mm i graó estriat quadrat de 28X29 mm de 450 mm d'amplada interior, separats 300 mm , inclòs part proporcional de material per muntatge (P - 62)

1,000 m
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Tipus de Control: Control de recepció

JFA1T60F Determinació de les propietats inicials en tracció longitudinal a laboratori, d'un element de
PRFV, segons la norma UNE-EN 1393

0,00 266,10 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic
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Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm
d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics

(P - 6)

2,750 m

Tipus de Control: Control de recepció

J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció
plena laminat en calent, segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE 2011

0,00 40,15 0,00 1 4.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1470A Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO
148-1

0,00 178,16 0,00 Si 1 0,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1

0,00 164,20 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1770B Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN
ISO 7438

0,00 15,68 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J89X2102 Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 0,00 12,86 0,00 Si 3 0,000 1,0000 Estadístic

Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i sanejament de superfícies del junt amb moladora de
diamant, aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus
MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar . (P - 52)

0,620 m
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Tipus de Control: Control de recepció

J7J11101 Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la
norma UNE 53628

0,00 82,47 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J12101 Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628

0,00 97,04 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J14101 Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma
UNE 53628

0,00 39,85 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J15101 Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 90,07 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J16101 Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de junt d'estanqueïtat,
segons la norma UNE 53628

0,00 269,14 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J17101 Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a temperatura ambient
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 48,38 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J1K602 Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una mostra de material
elastomèric, segons la norma UNE ISO 1431-1

0,00 48,86 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar, revestiment impermeabilitzant
elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 54)

26,680 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J7116106 Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al trencament d'una mostra de
làmina bituminosa per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1

0,00 101,18 0,00 1 230,000 M2 1,0000 Estadístic
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Titol 3 23 D23

Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm
d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics

(P - 6)

2,750 m

Tipus de Control: Control de recepció

J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció
plena laminat en calent, segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE 2011

0,00 40,15 0,00 1 4.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1470A Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO
148-1

0,00 178,16 0,00 Si 1 0,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1

0,00 164,20 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1770B Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN
ISO 7438

0,00 15,68 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J89X2102 Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 0,00 12,86 0,00 Si 3 0,000 1,0000 Estadístic

Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i sanejament de superfícies del junt amb moladora de
diamant, aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus
MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar . (P - 52)

0,620 m

Tipus de Control: Control de recepció

J7J11101 Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la
norma UNE 53628

0,00 82,47 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J12101 Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628

0,00 97,04 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global
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J7J14101 Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma
UNE 53628

0,00 39,85 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J15101 Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 90,07 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J16101 Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de junt d'estanqueïtat,
segons la norma UNE 53628

0,00 269,14 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J17101 Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a temperatura ambient
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 48,38 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J1K602 Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una mostra de material
elastomèric, segons la norma UNE ISO 1431-1

0,00 48,86 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar, revestiment impermeabilitzant
elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 54)

26,680 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J7116106 Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al trencament d'una mostra de
làmina bituminosa per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1

0,00 101,18 0,00 1 230,000 M2 1,0000 Estadístic

Obra 01 Pressupost RIR: 2015/055
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Titol 3 24 D24

Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm
d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics

(P - 6)

3,700 m

Tipus de Control: Control de recepció
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J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció
plena laminat en calent, segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE 2011

0,00 40,15 0,00 1 4.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1470A Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO
148-1

0,00 178,16 0,00 Si 1 0,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1

0,00 164,20 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1770B Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN
ISO 7438

0,00 15,68 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J89X2102 Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 0,00 12,86 0,00 Si 3 0,000 1,0000 Estadístic

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori
per a compactar, amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions (P - 19)

26,978 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 0,00 36,45 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103103 i UNE 103104

0,00 29,97 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103501

0,00 74,22 0,00 1 750,000 M3 1,0000 Global

J03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a
tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

0,00 139,10 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204

0,00 35,80 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global
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J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT
114

0,00 32,34 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

Tipus de Control: Control d'execució

J2VCP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 0,00 14,69 0,00 1 450,000 M2 4,0000 Global

J2VCR10P Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un
sòl, segons la norma ASTM D 6938

0,00 11,32 0,00 5 300,000 M2 4,0000 Global

J2VCS10Q Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT
357

0,00 157,06 0,00 1 750,000 M2 4,0000 Global

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per
a compactar, amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions (P - 20)

34,123 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 0,00 36,45 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103103 i UNE 103104

0,00 29,97 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103501

0,00 74,22 0,00 1 750,000 M3 1,0000 Global

J03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a
tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

0,00 139,10 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204

0,00 35,80 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global
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J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT
114

0,00 32,34 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

Tipus de Control: Control d'execució

J2VCP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 0,00 14,69 0,00 1 450,000 M2 4,0000 Global

J2VCR10P Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un
sòl, segons la norma ASTM D 6938

0,00 11,32 0,00 5 300,000 M2 4,0000 Global

J2VCS10Q Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT
357

0,00 157,06 0,00 1 750,000 M2 4,0000 Global

Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i sanejament de superfícies del junt amb moladora de
diamant, aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus
MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar . (P - 52)

0,620 m

Tipus de Control: Control de recepció

J7J11101 Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la
norma UNE 53628

0,00 82,47 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J12101 Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628

0,00 97,04 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J14101 Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma
UNE 53628

0,00 39,85 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J15101 Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 90,07 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J16101 Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de junt d'estanqueïtat,
segons la norma UNE 53628

0,00 269,14 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global
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J7J17101 Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a temperatura ambient
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 48,38 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J1K602 Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una mostra de material
elastomèric, segons la norma UNE ISO 1431-1

0,00 48,86 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar, revestiment impermeabilitzant
elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 54)

26,680 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J7116106 Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al trencament d'una mostra de
làmina bituminosa per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1

0,00 101,18 0,00 1 230,000 M2 1,0000 Estadístic

Obra 01 Pressupost RIR: 2015/055

Capítol 06 R6B-Ramal Anoia

Titol 3 25 D25

Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm
d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics

(P - 6)

2,700 m

Tipus de Control: Control de recepció

J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció
plena laminat en calent, segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE 2011

0,00 40,15 0,00 1 4.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1470A Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO
148-1

0,00 178,16 0,00 Si 1 0,000 KG 1,0000 Estadístic
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J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1

0,00 164,20 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1770B Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN
ISO 7438

0,00 15,68 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J89X2102 Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 0,00 12,86 0,00 Si 3 0,000 1,0000 Estadístic

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori
per a compactar, amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions (P - 19)

8,964 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 0,00 36,45 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103103 i UNE 103104

0,00 29,97 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103501

0,00 74,22 0,00 1 750,000 M3 1,0000 Global

J03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a
tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

0,00 139,10 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204

0,00 35,80 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT
114

0,00 32,34 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

Tipus de Control: Control d'execució

J2VCP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 0,00 14,69 0,00 1 450,000 M2 4,0000 Global
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J2VCR10P Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un
sòl, segons la norma ASTM D 6938

0,00 11,32 0,00 5 300,000 M2 4,0000 Global

J2VCS10Q Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT
357

0,00 157,06 0,00 1 750,000 M2 4,0000 Global

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per
a compactar, amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions (P - 20)

8,665 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 0,00 36,45 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103103 i UNE 103104

0,00 29,97 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103501

0,00 74,22 0,00 1 750,000 M3 1,0000 Global

J03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a
tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

0,00 139,10 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204

0,00 35,80 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT
114

0,00 32,34 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

Tipus de Control: Control d'execució

J2VCP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 0,00 14,69 0,00 1 450,000 M2 4,0000 Global
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J2VCR10P Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un
sòl, segons la norma ASTM D 6938

0,00 11,32 0,00 5 300,000 M2 4,0000 Global

J2VCS10Q Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT
357

0,00 157,06 0,00 1 750,000 M2 4,0000 Global

Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i sanejament de superfícies del junt amb moladora de
diamant, aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus
MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar . (P - 52)

0,620 m

Tipus de Control: Control de recepció

J7J11101 Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la
norma UNE 53628

0,00 82,47 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J12101 Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628

0,00 97,04 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J14101 Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma
UNE 53628

0,00 39,85 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J15101 Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 90,07 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J16101 Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de junt d'estanqueïtat,
segons la norma UNE 53628

0,00 269,14 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J17101 Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a temperatura ambient
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 48,38 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J1K602 Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una mostra de material
elastomèric, segons la norma UNE ISO 1431-1

0,00 48,86 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar, revestiment impermeabilitzant
elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 54)

26,680 m2

PROJECTE D´ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L´ETAP DE LA LLOSSA DEL CAV

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 136

Tipus de Control: Control de recepció

J7116106 Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al trencament d'una mostra de
làmina bituminosa per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1

0,00 101,18 0,00 1 230,000 M2 1,0000 Estadístic

Obra 01 Pressupost RIR: 2015/055

Capítol 06 R6B-Ramal Anoia

Titol 3 26 D26

Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm
d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics

(P - 6)

2,700 m

Tipus de Control: Control de recepció

J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció
plena laminat en calent, segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE 2011

0,00 40,15 0,00 1 4.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1470A Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO
148-1

0,00 178,16 0,00 Si 1 0,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1

0,00 164,20 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1770B Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN
ISO 7438

0,00 15,68 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J89X2102 Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 0,00 12,86 0,00 Si 3 0,000 1,0000 Estadístic

Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i sanejament de superfícies del junt amb moladora de
diamant, aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus
MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar . (P - 52)

0,620 m
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Tipus de Control: Control de recepció

J7J11101 Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la
norma UNE 53628

0,00 82,47 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J12101 Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628

0,00 97,04 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J14101 Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma
UNE 53628

0,00 39,85 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J15101 Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 90,07 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J16101 Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de junt d'estanqueïtat,
segons la norma UNE 53628

0,00 269,14 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J17101 Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a temperatura ambient
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 48,38 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J1K602 Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una mostra de material
elastomèric, segons la norma UNE ISO 1431-1

0,00 48,86 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar, revestiment impermeabilitzant
elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 54)

26,680 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J7116106 Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al trencament d'una mostra de
làmina bituminosa per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1

0,00 101,18 0,00 1 230,000 M2 1,0000 Estadístic

Obra 01 Pressupost RIR: 2015/055

Capítol 06 R6B-Ramal Anoia

PROJECTE D´ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L´ETAP DE LA LLOSSA DEL CAV

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 138

Titol 3 27 D27

Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm
d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics

(P - 6)

2,700 m

Tipus de Control: Control de recepció

J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció
plena laminat en calent, segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE 2011

0,00 40,15 0,00 1 4.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1470A Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO
148-1

0,00 178,16 0,00 Si 1 0,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1

0,00 164,20 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1770B Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN
ISO 7438

0,00 15,68 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J89X2102 Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 0,00 12,86 0,00 Si 3 0,000 1,0000 Estadístic

Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i sanejament de superfícies del junt amb moladora de
diamant, aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus
MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar . (P - 52)

0,620 m

Tipus de Control: Control de recepció

J7J11101 Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la
norma UNE 53628

0,00 82,47 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J12101 Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628

0,00 97,04 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global
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J7J14101 Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma
UNE 53628

0,00 39,85 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J15101 Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 90,07 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J16101 Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de junt d'estanqueïtat,
segons la norma UNE 53628

0,00 269,14 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J17101 Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a temperatura ambient
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 48,38 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J1K602 Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una mostra de material
elastomèric, segons la norma UNE ISO 1431-1

0,00 48,86 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar, revestiment impermeabilitzant
elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 54)

26,680 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J7116106 Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al trencament d'una mostra de
làmina bituminosa per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1

0,00 101,18 0,00 1 230,000 M2 1,0000 Estadístic

Obra 01 Pressupost RIR: 2015/055

Capítol 06 R6B-Ramal Anoia

Titol 3 28 D28

Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm
d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics

(P - 6)

2,700 m

Tipus de Control: Control de recepció
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J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció
plena laminat en calent, segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE 2011

0,00 40,15 0,00 1 4.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1470A Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO
148-1

0,00 178,16 0,00 Si 1 0,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1

0,00 164,20 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1770B Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN
ISO 7438

0,00 15,68 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J89X2102 Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 0,00 12,86 0,00 Si 3 0,000 1,0000 Estadístic

Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i sanejament de superfícies del junt amb moladora de
diamant, aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus
MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar . (P - 52)

0,620 m

Tipus de Control: Control de recepció

J7J11101 Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la
norma UNE 53628

0,00 82,47 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J12101 Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628

0,00 97,04 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J14101 Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma
UNE 53628

0,00 39,85 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J15101 Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 90,07 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J16101 Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de junt d'estanqueïtat,
segons la norma UNE 53628

0,00 269,14 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global
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J7J17101 Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a temperatura ambient
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 48,38 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J1K602 Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una mostra de material
elastomèric, segons la norma UNE ISO 1431-1

0,00 48,86 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar, revestiment impermeabilitzant
elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 54)

26,680 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J7116106 Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al trencament d'una mostra de
làmina bituminosa per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1

0,00 101,18 0,00 1 230,000 M2 1,0000 Estadístic
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Titol 3 29 D29

Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm
d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics

(P - 6)

3,700 m

Tipus de Control: Control de recepció

J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció
plena laminat en calent, segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE 2011

0,00 40,15 0,00 1 4.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1470A Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO
148-1

0,00 178,16 0,00 Si 1 0,000 KG 1,0000 Estadístic
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J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1

0,00 164,20 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1770B Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN
ISO 7438

0,00 15,68 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J89X2102 Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 0,00 12,86 0,00 Si 3 0,000 1,0000 Estadístic

Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i sanejament de superfícies del junt amb moladora de
diamant, aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus
MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar . (P - 52)

0,620 m

Tipus de Control: Control de recepció

J7J11101 Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la
norma UNE 53628

0,00 82,47 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J12101 Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628

0,00 97,04 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J14101 Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma
UNE 53628

0,00 39,85 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J15101 Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 90,07 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J16101 Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de junt d'estanqueïtat,
segons la norma UNE 53628

0,00 269,14 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J17101 Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a temperatura ambient
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 48,38 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J1K602 Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una mostra de material
elastomèric, segons la norma UNE ISO 1431-1

0,00 48,86 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar, revestiment impermeabilitzant
elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 54)

26,680 m2
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Tipus de Control: Control de recepció

J7116106 Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al trencament d'una mostra de
làmina bituminosa per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1

0,00 101,18 0,00 1 230,000 M2 1,0000 Estadístic

Obra 01 Pressupost RIR: 2015/055
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Titol 3 30 D30

Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm
d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics

(P - 6)

3,700 m

Tipus de Control: Control de recepció

J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció
plena laminat en calent, segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE 2011

0,00 40,15 0,00 1 4.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1470A Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO
148-1

0,00 178,16 0,00 Si 1 0,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1

0,00 164,20 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1770B Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN
ISO 7438

0,00 15,68 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J89X2102 Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 0,00 12,86 0,00 Si 3 0,000 1,0000 Estadístic

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori
per a compactar, amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions (P - 19)

2,074 m3
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Tipus de Control: Control de recepció

J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 0,00 36,45 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103103 i UNE 103104

0,00 29,97 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103501

0,00 74,22 0,00 1 750,000 M3 1,0000 Global

J03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a
tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

0,00 139,10 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204

0,00 35,80 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT
114

0,00 32,34 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

Tipus de Control: Control d'execució

J2VCP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 0,00 14,69 0,00 1 450,000 M2 4,0000 Global

J2VCR10P Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un
sòl, segons la norma ASTM D 6938

0,00 11,32 0,00 5 300,000 M2 4,0000 Global

J2VCS10Q Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT
357

0,00 157,06 0,00 1 750,000 M2 4,0000 Global

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per
a compactar, amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions (P - 20)

1,870 m3
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Tipus de Control: Control de recepció

J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 0,00 36,45 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103103 i UNE 103104

0,00 29,97 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103501

0,00 74,22 0,00 1 750,000 M3 1,0000 Global

J03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a
tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

0,00 139,10 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204

0,00 35,80 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT
114

0,00 32,34 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

Tipus de Control: Control d'execució

J2VCP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 0,00 14,69 0,00 1 450,000 M2 4,0000 Global

J2VCR10P Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un
sòl, segons la norma ASTM D 6938

0,00 11,32 0,00 5 300,000 M2 4,0000 Global

J2VCS10Q Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT
357

0,00 157,06 0,00 1 750,000 M2 4,0000 Global

Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i sanejament de superfícies del junt amb moladora de
diamant, aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus
MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar . (P - 52)

0,620 m

PROJECTE D´ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L´ETAP DE LA LLOSSA DEL CAV

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 146

Tipus de Control: Control de recepció

J7J11101 Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la
norma UNE 53628

0,00 82,47 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J12101 Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628

0,00 97,04 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J14101 Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma
UNE 53628

0,00 39,85 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J15101 Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 90,07 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J16101 Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de junt d'estanqueïtat,
segons la norma UNE 53628

0,00 269,14 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J17101 Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a temperatura ambient
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 48,38 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J1K602 Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una mostra de material
elastomèric, segons la norma UNE ISO 1431-1

0,00 48,86 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar, revestiment impermeabilitzant
elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 54)

26,680 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J7116106 Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al trencament d'una mostra de
làmina bituminosa per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1

0,00 101,18 0,00 1 230,000 M2 1,0000 Estadístic
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Titol 3 31 D31

Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm
d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics

(P - 6)

2,700 m

Tipus de Control: Control de recepció

J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció
plena laminat en calent, segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE 2011

0,00 40,15 0,00 1 4.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1470A Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO
148-1

0,00 178,16 0,00 Si 1 0,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1

0,00 164,20 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1770B Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN
ISO 7438

0,00 15,68 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J89X2102 Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 0,00 12,86 0,00 Si 3 0,000 1,0000 Estadístic

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori
per a compactar, amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions (P - 19)

6,750 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 0,00 36,45 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103103 i UNE 103104

0,00 29,97 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global
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J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103501

0,00 74,22 0,00 1 750,000 M3 1,0000 Global

J03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a
tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

0,00 139,10 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204

0,00 35,80 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT
114

0,00 32,34 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

Tipus de Control: Control d'execució

J2VCP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 0,00 14,69 0,00 1 450,000 M2 4,0000 Global

J2VCR10P Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un
sòl, segons la norma ASTM D 6938

0,00 11,32 0,00 5 300,000 M2 4,0000 Global

J2VCS10Q Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT
357

0,00 157,06 0,00 1 750,000 M2 4,0000 Global

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per
a compactar, amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions (P - 20)

5,544 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 0,00 36,45 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103103 i UNE 103104

0,00 29,97 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global
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J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103501

0,00 74,22 0,00 1 750,000 M3 1,0000 Global

J03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a
tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

0,00 139,10 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204

0,00 35,80 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT
114

0,00 32,34 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

Tipus de Control: Control d'execució

J2VCP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 0,00 14,69 0,00 1 450,000 M2 4,0000 Global

J2VCR10P Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un
sòl, segons la norma ASTM D 6938

0,00 11,32 0,00 5 300,000 M2 4,0000 Global

J2VCS10Q Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT
357

0,00 157,06 0,00 1 750,000 M2 4,0000 Global

Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i sanejament de superfícies del junt amb moladora de
diamant, aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus
MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar . (P - 52)

0,620 m

Tipus de Control: Control de recepció

J7J11101 Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la
norma UNE 53628

0,00 82,47 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J12101 Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628

0,00 97,04 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global
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J7J14101 Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma
UNE 53628

0,00 39,85 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J15101 Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 90,07 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J16101 Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de junt d'estanqueïtat,
segons la norma UNE 53628

0,00 269,14 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J17101 Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a temperatura ambient
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 48,38 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J1K602 Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una mostra de material
elastomèric, segons la norma UNE ISO 1431-1

0,00 48,86 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar, revestiment impermeabilitzant
elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 54)

26,680 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J7116106 Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al trencament d'una mostra de
làmina bituminosa per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1

0,00 101,18 0,00 1 230,000 M2 1,0000 Estadístic

Obra 01 Pressupost RIR: 2015/055

Capítol 06 R6B-Ramal Anoia

Titol 3 32 D32

Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm
d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics

(P - 6)

3,700 m

Tipus de Control: Control de recepció
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J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció
plena laminat en calent, segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE 2011

0,00 40,15 0,00 1 4.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1470A Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO
148-1

0,00 178,16 0,00 Si 1 0,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1

0,00 164,20 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1770B Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN
ISO 7438

0,00 15,68 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J89X2102 Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 0,00 12,86 0,00 Si 3 0,000 1,0000 Estadístic

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori
per a compactar, amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions (P - 19)

2,430 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 0,00 36,45 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103103 i UNE 103104

0,00 29,97 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103501

0,00 74,22 0,00 1 750,000 M3 1,0000 Global

J03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a
tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

0,00 139,10 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204

0,00 35,80 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global
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J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT
114

0,00 32,34 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

Tipus de Control: Control d'execució

J2VCP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 0,00 14,69 0,00 1 450,000 M2 4,0000 Global

J2VCR10P Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un
sòl, segons la norma ASTM D 6938

0,00 11,32 0,00 5 300,000 M2 4,0000 Global

J2VCS10Q Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT
357

0,00 157,06 0,00 1 750,000 M2 4,0000 Global

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per
a compactar, amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions (P - 20)

1,996 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 0,00 36,45 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103103 i UNE 103104

0,00 29,97 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103501

0,00 74,22 0,00 1 750,000 M3 1,0000 Global

J03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a
tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

0,00 139,10 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204

0,00 35,80 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global
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J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT
114

0,00 32,34 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

Tipus de Control: Control d'execució

J2VCP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 0,00 14,69 0,00 1 450,000 M2 4,0000 Global

J2VCR10P Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un
sòl, segons la norma ASTM D 6938

0,00 11,32 0,00 5 300,000 M2 4,0000 Global

J2VCS10Q Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT
357

0,00 157,06 0,00 1 750,000 M2 4,0000 Global

Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i sanejament de superfícies del junt amb moladora de
diamant, aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus
MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar . (P - 52)

0,620 m

Tipus de Control: Control de recepció

J7J11101 Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la
norma UNE 53628

0,00 82,47 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J12101 Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628

0,00 97,04 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J14101 Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma
UNE 53628

0,00 39,85 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J15101 Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 90,07 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J16101 Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de junt d'estanqueïtat,
segons la norma UNE 53628

0,00 269,14 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global
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J7J17101 Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a temperatura ambient
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 48,38 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J1K602 Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una mostra de material
elastomèric, segons la norma UNE ISO 1431-1

0,00 48,86 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar, revestiment impermeabilitzant
elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 54)

26,680 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J7116106 Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al trencament d'una mostra de
làmina bituminosa per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1

0,00 101,18 0,00 1 230,000 M2 1,0000 Estadístic

Obra 01 Pressupost RIR: 2015/055

Capítol 06 R6B-Ramal Anoia

Titol 3 33 D33

Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm
d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics

(P - 6)

2,700 m

Tipus de Control: Control de recepció

J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció
plena laminat en calent, segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE 2011

0,00 40,15 0,00 1 4.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1470A Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO
148-1

0,00 178,16 0,00 Si 1 0,000 KG 1,0000 Estadístic
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J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1

0,00 164,20 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1770B Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN
ISO 7438

0,00 15,68 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J89X2102 Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 0,00 12,86 0,00 Si 3 0,000 1,0000 Estadístic

Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i sanejament de superfícies del junt amb moladora de
diamant, aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus
MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar . (P - 52)

0,620 m

Tipus de Control: Control de recepció

J7J11101 Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la
norma UNE 53628

0,00 82,47 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J12101 Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628

0,00 97,04 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J14101 Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma
UNE 53628

0,00 39,85 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J15101 Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 90,07 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J16101 Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de junt d'estanqueïtat,
segons la norma UNE 53628

0,00 269,14 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J17101 Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a temperatura ambient
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 48,38 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J1K602 Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una mostra de material
elastomèric, segons la norma UNE ISO 1431-1

0,00 48,86 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar, revestiment impermeabilitzant
elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 54)

26,680 m2
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Tipus de Control: Control de recepció

J7116106 Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al trencament d'una mostra de
làmina bituminosa per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1

0,00 101,18 0,00 1 230,000 M2 1,0000 Estadístic

Obra 01 Pressupost RIR: 2015/055
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Titol 3 34 D34

Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm
d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics

(P - 6)

2,750 m

Tipus de Control: Control de recepció

J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció
plena laminat en calent, segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE 2011

0,00 40,15 0,00 1 4.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1470A Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO
148-1

0,00 178,16 0,00 Si 1 0,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1

0,00 164,20 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1770B Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN
ISO 7438

0,00 15,68 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J89X2102 Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 0,00 12,86 0,00 Si 3 0,000 1,0000 Estadístic

Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i sanejament de superfícies del junt amb moladora de
diamant, aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus
MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar . (P - 52)

0,620 m
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Tipus de Control: Control de recepció

J7J11101 Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la
norma UNE 53628

0,00 82,47 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J12101 Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628

0,00 97,04 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J14101 Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma
UNE 53628

0,00 39,85 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J15101 Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 90,07 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J16101 Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de junt d'estanqueïtat,
segons la norma UNE 53628

0,00 269,14 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J17101 Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a temperatura ambient
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 48,38 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J1K602 Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una mostra de material
elastomèric, segons la norma UNE ISO 1431-1

0,00 48,86 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar, revestiment impermeabilitzant
elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 54)

26,680 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J7116106 Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al trencament d'una mostra de
làmina bituminosa per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1

0,00 101,18 0,00 1 230,000 M2 1,0000 Estadístic

Obra 01 Pressupost RIR: 2015/055
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Titol 3 35 D35

Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm
d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics

(P - 6)

2,500 m

Tipus de Control: Control de recepció

J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció
plena laminat en calent, segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE 2011

0,00 40,15 0,00 1 4.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1470A Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO
148-1

0,00 178,16 0,00 Si 1 0,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1

0,00 164,20 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1770B Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN
ISO 7438

0,00 15,68 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J89X2102 Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 0,00 12,86 0,00 Si 3 0,000 1,0000 Estadístic

Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i sanejament de superfícies del junt amb moladora de
diamant, aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus
MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar . (P - 52)

0,620 m

Tipus de Control: Control de recepció

J7J11101 Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la
norma UNE 53628

0,00 82,47 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J12101 Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628

0,00 97,04 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global
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J7J14101 Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma
UNE 53628

0,00 39,85 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J15101 Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 90,07 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J16101 Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de junt d'estanqueïtat,
segons la norma UNE 53628

0,00 269,14 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J17101 Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a temperatura ambient
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 48,38 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J1K602 Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una mostra de material
elastomèric, segons la norma UNE ISO 1431-1

0,00 48,86 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar, revestiment impermeabilitzant
elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 54)

26,680 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J7116106 Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al trencament d'una mostra de
làmina bituminosa per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1

0,00 101,18 0,00 1 230,000 M2 1,0000 Estadístic
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(P - 6)

2,700 m

Tipus de Control: Control de recepció
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J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció
plena laminat en calent, segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE 2011

0,00 40,15 0,00 1 4.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1470A Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO
148-1

0,00 178,16 0,00 Si 1 0,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1

0,00 164,20 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1770B Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN
ISO 7438

0,00 15,68 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J89X2102 Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 0,00 12,86 0,00 Si 3 0,000 1,0000 Estadístic

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori
per a compactar, amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions (P - 19)

8,532 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 0,00 36,45 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103103 i UNE 103104

0,00 29,97 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103501

0,00 74,22 0,00 1 750,000 M3 1,0000 Global

J03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a
tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

0,00 139,10 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204

0,00 35,80 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global
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J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT
114

0,00 32,34 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

Tipus de Control: Control d'execució

J2VCP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 0,00 14,69 0,00 1 450,000 M2 4,0000 Global

J2VCR10P Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un
sòl, segons la norma ASTM D 6938

0,00 11,32 0,00 5 300,000 M2 4,0000 Global

J2VCS10Q Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT
357

0,00 157,06 0,00 1 750,000 M2 4,0000 Global

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per
a compactar, amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions (P - 20)

7,695 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 0,00 36,45 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103103 i UNE 103104

0,00 29,97 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103501

0,00 74,22 0,00 1 750,000 M3 1,0000 Global

J03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a
tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

0,00 139,10 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204

0,00 35,80 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

PROJECTE D´ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L´ETAP DE LA LLOSSA DEL CAV

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 162

J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT
114

0,00 32,34 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

Tipus de Control: Control d'execució

J2VCP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 0,00 14,69 0,00 1 450,000 M2 4,0000 Global

J2VCR10P Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un
sòl, segons la norma ASTM D 6938

0,00 11,32 0,00 5 300,000 M2 4,0000 Global

J2VCS10Q Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT
357

0,00 157,06 0,00 1 750,000 M2 4,0000 Global

Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i sanejament de superfícies del junt amb moladora de
diamant, aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus
MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar . (P - 52)

0,620 m

Tipus de Control: Control de recepció

J7J11101 Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la
norma UNE 53628

0,00 82,47 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J12101 Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628

0,00 97,04 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J14101 Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma
UNE 53628

0,00 39,85 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J15101 Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 90,07 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J16101 Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de junt d'estanqueïtat,
segons la norma UNE 53628

0,00 269,14 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global
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J7J17101 Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a temperatura ambient
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 48,38 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J1K602 Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una mostra de material
elastomèric, segons la norma UNE ISO 1431-1

0,00 48,86 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar, revestiment impermeabilitzant
elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 54)

26,680 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J7116106 Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al trencament d'una mostra de
làmina bituminosa per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1

1,00 101,18 101,18 1 230,000 M2 1,0000 Estadístic

Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions i acutacions confinades (P - 38)

0,443 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

3,00 82,33 246,99 3 100,000 M3 1,0000 Global

Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Canvi de rendiment per la dispersió de les actuacions  (P - 39)

44,300 kg

Tipus de Control: Control de recepció

J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 94,59 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global
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J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 52,47 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global

J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 20,65 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global

J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per
armar formigons, segons la norma UNE 36068

0,00 23,46 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global
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Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm
d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics

(P - 6)

4,700 m

Tipus de Control: Control de recepció

J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció
plena laminat en calent, segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE 2011

0,00 40,15 0,00 1 4.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1470A Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO
148-1

0,00 178,16 0,00 Si 1 0,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1

0,00 164,20 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1770B Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN
ISO 7438

0,00 15,68 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic
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J89X2102 Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 0,00 12,86 0,00 Si 3 0,000 1,0000 Estadístic

Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i sanejament de superfícies del junt amb moladora de
diamant, aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus
MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar . (P - 52)

0,620 m

Tipus de Control: Control de recepció

J7J11101 Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la
norma UNE 53628

0,00 82,47 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J12101 Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628

0,00 97,04 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J14101 Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma
UNE 53628

0,00 39,85 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J15101 Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 90,07 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J16101 Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de junt d'estanqueïtat,
segons la norma UNE 53628

0,00 269,14 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J17101 Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a temperatura ambient
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 48,38 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J1K602 Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una mostra de material
elastomèric, segons la norma UNE ISO 1431-1

0,00 48,86 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar, revestiment impermeabilitzant
elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 54)

26,680 m2

Tipus de Control: Control de recepció
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J7116106 Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al trencament d'una mostra de
làmina bituminosa per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1

1,00 101,18 101,18 1 230,000 M2 1,0000 Estadístic
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Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm
d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics

(P - 6)

3,200 m

Tipus de Control: Control de recepció

J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció
plena laminat en calent, segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE 2011

0,00 40,15 0,00 1 4.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1470A Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO
148-1

0,00 178,16 0,00 Si 1 0,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1

0,00 164,20 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1770B Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN
ISO 7438

0,00 15,68 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J89X2102 Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 0,00 12,86 0,00 Si 3 0,000 1,0000 Estadístic

Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i sanejament de superfícies del junt amb moladora de
diamant, aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus
MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar . (P - 52)

0,620 m

Tipus de Control: Control de recepció
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J7J11101 Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la
norma UNE 53628

0,00 82,47 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J12101 Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628

0,00 97,04 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J14101 Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma
UNE 53628

0,00 39,85 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J15101 Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 90,07 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J16101 Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de junt d'estanqueïtat,
segons la norma UNE 53628

0,00 269,14 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J17101 Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a temperatura ambient
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 48,38 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J1K602 Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una mostra de material
elastomèric, segons la norma UNE ISO 1431-1

0,00 48,86 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar, revestiment impermeabilitzant
elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 54)

26,680 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J7116106 Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al trencament d'una mostra de
làmina bituminosa per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1

1,00 101,18 101,18 1 230,000 M2 1,0000 Estadístic

Obra 01 Pressupost RIR: 2015/055

Capítol 06 R6B-Ramal Anoia

Titol 3 39 D39

Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm
d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics

4,700 m
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(P - 6)

Tipus de Control: Control de recepció

J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció
plena laminat en calent, segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE 2011

0,00 40,15 0,00 1 4.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1470A Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO
148-1

0,00 178,16 0,00 Si 1 0,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1

0,00 164,20 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1770B Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN
ISO 7438

0,00 15,68 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J89X2102 Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 0,00 12,86 0,00 Si 3 0,000 1,0000 Estadístic

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori
per a compactar, amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions (P - 19)

7,895 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 0,00 36,45 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103103 i UNE 103104

0,00 29,97 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103501

0,00 74,22 0,00 1 750,000 M3 1,0000 Global



PROJECTE D´ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L´ETAP DE LA LLOSSA DEL CAV

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 169

J03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a
tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

0,00 139,10 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204

0,00 35,80 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT
114

0,00 32,34 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

Tipus de Control: Control d'execució

J2VCP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 0,00 14,69 0,00 1 450,000 M2 4,0000 Global

J2VCR10P Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un
sòl, segons la norma ASTM D 6938

0,00 11,32 0,00 5 300,000 M2 4,0000 Global

J2VCS10Q Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT
357

0,00 157,06 0,00 1 750,000 M2 4,0000 Global

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per
a compactar, amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions (P - 20)

7,120 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 0,00 36,45 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103103 i UNE 103104

0,00 29,97 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103501

0,00 74,22 0,00 1 750,000 M3 1,0000 Global
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J03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a
tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

0,00 139,10 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204

0,00 35,80 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT
114

0,00 32,34 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

Tipus de Control: Control d'execució

J2VCP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 0,00 14,69 0,00 1 450,000 M2 4,0000 Global

J2VCR10P Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un
sòl, segons la norma ASTM D 6938

0,00 11,32 0,00 5 300,000 M2 4,0000 Global

J2VCS10Q Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT
357

0,00 157,06 0,00 1 750,000 M2 4,0000 Global

Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i sanejament de superfícies del junt amb moladora de
diamant, aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus
MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar . (P - 52)

0,620 m

Tipus de Control: Control de recepció

J7J11101 Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la
norma UNE 53628

0,00 82,47 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J12101 Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628

0,00 97,04 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J14101 Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma
UNE 53628

0,00 39,85 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global
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J7J15101 Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 90,07 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J16101 Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de junt d'estanqueïtat,
segons la norma UNE 53628

0,00 269,14 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J17101 Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a temperatura ambient
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 48,38 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J1K602 Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una mostra de material
elastomèric, segons la norma UNE ISO 1431-1

0,00 48,86 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar, revestiment impermeabilitzant
elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 54)

26,680 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J7116106 Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al trencament d'una mostra de
làmina bituminosa per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1

0,00 101,18 0,00 1 230,000 M2 1,0000 Estadístic

Obra 01 Pressupost RIR: 2015/055

Capítol 06 R6B-Ramal Anoia

Titol 3 40 D40

Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm
d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics

(P - 6)

4,500 m

Tipus de Control: Control de recepció

J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció
plena laminat en calent, segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE 2011

0,00 40,15 0,00 1 4.000,000 KG 1,0000 Estadístic
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J0B1470A Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO
148-1

0,00 178,16 0,00 Si 1 0,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1

0,00 164,20 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1770B Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN
ISO 7438

0,00 15,68 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J89X2102 Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 0,00 12,86 0,00 Si 3 0,000 1,0000 Estadístic

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori
per a compactar, amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions (P - 19)

5,270 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 0,00 36,45 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103103 i UNE 103104

0,00 29,97 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103501

0,00 74,22 0,00 1 750,000 M3 1,0000 Global

J03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a
tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

0,00 139,10 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204

0,00 35,80 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT
114

0,00 32,34 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global
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Tipus de Control: Control d'execució

J2VCP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 0,00 14,69 0,00 1 450,000 M2 4,0000 Global

J2VCR10P Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un
sòl, segons la norma ASTM D 6938

0,00 11,32 0,00 5 300,000 M2 4,0000 Global

J2VCS10Q Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT
357

0,00 157,06 0,00 1 750,000 M2 4,0000 Global

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per
a compactar, amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions (P - 20)

4,754 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 0,00 36,45 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103103 i UNE 103104

0,00 29,97 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103501

0,00 74,22 0,00 1 750,000 M3 1,0000 Global

J03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a
tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

0,00 139,10 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204

0,00 35,80 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT
114

0,00 32,34 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global
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Tipus de Control: Control d'execució

J2VCP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 0,00 14,69 0,00 1 450,000 M2 4,0000 Global

J2VCR10P Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un
sòl, segons la norma ASTM D 6938

0,00 11,32 0,00 5 300,000 M2 4,0000 Global

J2VCS10Q Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT
357

0,00 157,06 0,00 1 750,000 M2 4,0000 Global

Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i sanejament de superfícies del junt amb moladora de
diamant, aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus
MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar . (P - 52)

0,620 m

Tipus de Control: Control de recepció

J7J11101 Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la
norma UNE 53628

0,00 82,47 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J12101 Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628

0,00 97,04 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J14101 Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma
UNE 53628

0,00 39,85 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J15101 Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 90,07 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J16101 Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de junt d'estanqueïtat,
segons la norma UNE 53628

0,00 269,14 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J17101 Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a temperatura ambient
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 48,38 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global
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J7J1K602 Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una mostra de material
elastomèric, segons la norma UNE ISO 1431-1

0,00 48,86 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar, revestiment impermeabilitzant
elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 54)

26,680 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J7116106 Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al trencament d'una mostra de
làmina bituminosa per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1

0,00 101,18 0,00 1 230,000 M2 1,0000 Estadístic

Obra 01 Pressupost RIR: 2015/055

Capítol 06 R6B-Ramal Anoia

Titol 3 41 D41

Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm
d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics

(P - 6)

3,200 m

Tipus de Control: Control de recepció

J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció
plena laminat en calent, segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE 2011

0,00 40,15 0,00 1 4.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1470A Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO
148-1

0,00 178,16 0,00 Si 1 0,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1

0,00 164,20 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic
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J0B1770B Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN
ISO 7438

0,00 15,68 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J89X2102 Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 0,00 12,86 0,00 Si 3 0,000 1,0000 Estadístic

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori
per a compactar, amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions (P - 19)

4,741 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 0,00 36,45 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103103 i UNE 103104

0,00 29,97 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103501

0,00 74,22 0,00 1 750,000 M3 1,0000 Global

J03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a
tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

0,00 139,10 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204

0,00 35,80 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT
114

0,00 32,34 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

Tipus de Control: Control d'execució

J2VCP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 0,00 14,69 0,00 1 450,000 M2 4,0000 Global
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J2VCR10P Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un
sòl, segons la norma ASTM D 6938

0,00 11,32 0,00 5 300,000 M2 4,0000 Global

J2VCS10Q Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT
357

0,00 157,06 0,00 1 750,000 M2 4,0000 Global

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per
a compactar, amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions (P - 20)

4,276 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 0,00 36,45 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103103 i UNE 103104

0,00 29,97 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103501

0,00 74,22 0,00 1 750,000 M3 1,0000 Global

J03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a
tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

0,00 139,10 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204

0,00 35,80 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT
114

0,00 32,34 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

Tipus de Control: Control d'execució

J2VCP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 0,00 14,69 0,00 1 450,000 M2 4,0000 Global
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J2VCR10P Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un
sòl, segons la norma ASTM D 6938

0,00 11,32 0,00 5 300,000 M2 4,0000 Global

J2VCS10Q Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT
357

0,00 157,06 0,00 1 750,000 M2 4,0000 Global

Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i sanejament de superfícies del junt amb moladora de
diamant, aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus
MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar . (P - 52)

0,620 m

Tipus de Control: Control de recepció

J7J11101 Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la
norma UNE 53628

0,00 82,47 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J12101 Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628

0,00 97,04 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J14101 Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma
UNE 53628

0,00 39,85 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J15101 Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 90,07 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J16101 Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de junt d'estanqueïtat,
segons la norma UNE 53628

0,00 269,14 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J17101 Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a temperatura ambient
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 48,38 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J1K602 Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una mostra de material
elastomèric, segons la norma UNE ISO 1431-1

0,00 48,86 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar, revestiment impermeabilitzant
elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 54)

26,680 m2
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Tipus de Control: Control de recepció

J7116106 Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al trencament d'una mostra de
làmina bituminosa per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1

0,00 101,18 0,00 1 230,000 M2 1,0000 Estadístic

Obra 01 Pressupost RIR: 2015/055

Capítol 06 R6B-Ramal Anoia

Titol 3 42 D42

Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm
d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics

(P - 6)

4,500 m

Tipus de Control: Control de recepció

J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció
plena laminat en calent, segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE 2011

0,00 40,15 0,00 1 4.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1470A Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO
148-1

0,00 178,16 0,00 Si 1 0,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1

1,00 164,20 164,20 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1770B Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN
ISO 7438

0,00 15,68 0,00 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J89X2102 Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 0,00 12,86 0,00 Si 3 0,000 1,0000 Estadístic

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori
per a compactar, amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions (P - 19)

3,337 m3

PROJECTE D´ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L´ETAP DE LA LLOSSA DEL CAV

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 180

Tipus de Control: Control de recepció

J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 0,00 36,45 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103103 i UNE 103104

0,00 29,97 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103501

0,00 74,22 0,00 1 750,000 M3 1,0000 Global

J03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a
tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

0,00 139,10 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204

0,00 35,80 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT
114

0,00 32,34 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

Tipus de Control: Control d'execució

J2VCP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 0,00 14,69 0,00 1 450,000 M2 4,0000 Global

J2VCR10P Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un
sòl, segons la norma ASTM D 6938

0,00 11,32 0,00 5 300,000 M2 4,0000 Global

J2VCS10Q Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT
357

0,00 157,06 0,00 1 750,000 M2 4,0000 Global

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per
a compactar, amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions (P - 20)

3,009 m3
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Tipus de Control: Control de recepció

J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 0,00 36,45 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103103 i UNE 103104

0,00 29,97 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103501

0,00 74,22 0,00 1 750,000 M3 1,0000 Global

J03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a
tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

0,00 139,10 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204

0,00 35,80 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT
114

0,00 32,34 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

Tipus de Control: Control d'execució

J2VCP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 0,00 14,69 0,00 1 450,000 M2 4,0000 Global

J2VCR10P Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un
sòl, segons la norma ASTM D 6938

0,00 11,32 0,00 5 300,000 M2 4,0000 Global

J2VCS10Q Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT
357

0,00 157,06 0,00 1 750,000 M2 4,0000 Global

Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i sanejament de superfícies del junt amb moladora de
diamant, aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus
MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar . (P - 52)

0,620 m
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Tipus de Control: Control de recepció

J7J11101 Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la
norma UNE 53628

0,00 82,47 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J12101 Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628

0,00 97,04 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J14101 Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma
UNE 53628

0,00 39,85 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J15101 Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 90,07 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J16101 Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de junt d'estanqueïtat,
segons la norma UNE 53628

0,00 269,14 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J17101 Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a temperatura ambient
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00 48,38 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J7J1K602 Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una mostra de material
elastomèric, segons la norma UNE ISO 1431-1

0,00 48,86 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar, revestiment impermeabilitzant
elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 54)

26,680 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J7116106 Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al trencament d'una mostra de
làmina bituminosa per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1

0,00 101,18 0,00 1 230,000 M2 1,0000 Estadístic
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RESUM DEL PLA DE CONTROL Planejament Pàg.: 1

Titol 3 01.01.01 D02 1.681,13 0,00 0,00

Titol 3 01.01.02 D03 2.881,07 0,00 0,00

Titol 3 01.01.03 D05 2.923,52 0,00 0,00

Titol 3 01.01.04 D06 3.238,06 0,00 0,00

Titol 3 01.01.05 D08 2.791,63 0,00 0,00

Titol 3 01.01.06 D09 3.178,37 0,00 0,00

Titol 3 01.01.07 S01-DR1-D11 6.040,86 101,18 1,67

Titol 3 01.02.01 D01 3.615,01 0,00 0,00

Titol 3 01.02.02 D02 3.028,42 0,00 0,00

Titol 3 01.02.03 D03 2.651,92 0,00 0,00

Titol 3 01.02.04 D04 6.970,71 387,17 5,55

Titol 3 01.02.05 D05 9.277,57 373,86 4,03

Titol 3 01.02.06 D06 7.290,15 583,39 8,00

Titol 3 01.02.07 D07 6.345,54 101,18 1,59

Titol 3 01.02.08 D08 3.041,03 0,00 0,00

Titol 3 01.02.09 D11 13.951,61 101,18 0,73

Titol 3 01.02.10 D12 8.121,74 0,00 0,00

Titol 3 01.02.11 D13 2.882,11 0,00 0,00

Titol 3 01.02.12 D21 3.171,80 0,00 0,00

Titol 3 01.02.13 D16 2.781,71 101,18 3,64

Titol 3 01.02.14 D17 3.025,71 101,18 3,34

Titol 3 01.02.15 D22 3.343,51 0,00 0,00

Titol 3 01.02.16 D18 3.431,24 0,00 0,00

Titol 3 01.02.17 D19 2.614,12 0,00 0,00

Titol 3 01.02.20 D20 4.279,34 0,00 0,00

Titol 3 01.03.01 D1 2.654,34 0,00 0,00

Titol 3 01.03.02 D2 2.832,72 0,00 0,00

Titol 3 01.04.01 D01 3.464,95 0,00 0,00

Titol 3 01.04.02 D2 3.445,14 0,00 0,00

Titol 3 01.04.03 D3 3.170,66 503,27 15,87

Titol 3 01.04.04 D4 3.217,19 0,00 0,00

Titol 3 01.04.05 D5 3.217,19 172,54 5,36

Titol 3 01.05.01 D02 3.451,87 0,00 0,00

Titol 3 01.05.02 D03 3.835,31 0,00 0,00

Titol 3 01.05.03 D05 3.451,59 0,00 0,00

Titol 3 01.05.04 D06 3.036,06 0,00 0,00

Titol 3 01.05.05 D07 3.451,59 0,00 0,00

Titol 3 01.05.06 D08 2.130,83 0,00 0,00

Titol 3 01.05.D9 D09 2.130,83 0,00 0,00

Titol 3 01.06.01 D1 5.711,09 0,00 0,00

Titol 3 01.06.02 D2 4.808,71 0,00 0,00

Titol 3 01.06.03 D3 7.429,46 0,00 0,00

Titol 3 01.06.04 D4 4.276,47 0,00 0,00

EUR
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Titol 3 01.06.05 D5 4.010,23 0,00 0,00

Titol 3 01.06.06 D6 16.457,18 254,34 1,55

Titol 3 01.06.07 D7 16.650,51 375,57 2,26

Titol 3 01.06.08 D8 3.987,09 0,00 0,00

Titol 3 01.06.09 D9 3.925,08 0,00 0,00

Titol 3 01.06.10 D10 4.010,23 0,00 0,00

Titol 3 01.06.11 D11 4.542,55 0,00 0,00

Titol 3 01.06.12 D12 3.824,14 0,00 0,00

Titol 3 01.06.13 D13 4.360,35 0,00 0,00

Titol 3 01.06.14 D14 5.369,72 0,00 0,00

Titol 3 01.06.15 D15 3.737,05 0,00 0,00

Titol 3 01.06.16 D16 3.925,08 0,00 0,00

Titol 3 01.06.17 D17 5.243,93 0,00 0,00

Titol 3 01.06.18 D18 4.289,08 0,00 0,00

Titol 3 01.06.20 D20 6.091,14 15,68 0,26

Titol 3 01.06.21 D21 17.134,16 256,89 1,50

Titol 3 01.06.22 D22 3.828,03 0,00 0,00

Titol 3 01.06.23 D23 3.913,18 0,00 0,00

Titol 3 01.06.24 D24 11.699,15 0,00 0,00

Titol 3 01.06.25 D25 5.914,01 0,00 0,00

Titol 3 01.06.26 D26 3.804,89 0,00 0,00

Titol 3 01.06.27 D27 3.804,89 0,00 0,00

Titol 3 01.06.28 D28 3.890,04 0,00 0,00

Titol 3 01.06.29 D29 5.243,93 0,00 0,00

Titol 3 01.06.30 D30 7.000,19 0,00 0,00

Titol 3 01.06.31 D31 7.070,99 0,00 0,00

Titol 3 01.06.32 D32 7.179,18 0,00 0,00

Titol 3 01.06.33 D33 3.890,04 0,00 0,00

Titol 3 01.06.34 D34 3.762,13 0,00 0,00

Titol 3 01.06.35 D35 3.727,09 0,00 0,00

Titol 3 01.06.36 D36 7.177,98 348,17 4,85

Titol 3 01.06.37 D37 5.902,83 101,18 1,71

Titol 3 01.06.38 D38 4.045,28 101,18 2,50

Titol 3 01.06.39 D39 9.166,56 0,00 0,00

Titol 3 01.06.40 D40 8.214,61 0,00 0,00

Titol 3 01.06.41 D41 6.495,05 0,00 0,00

Titol 3 01.06.42 D42 6.667,87 164,20 2,46

Titol 3 01.08.01 Classificació de residus 7.013,08 0,00 0,00

Titol 3 01.08.02 Càrrega i transport de residus 8.011,18 0,00 0,00

Titol 3 01.08.03 Disposició de residus 381,64 0,00 0,00

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

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

Capítol 01.01 CP1-Canonada principal 22.734,64 101,18 0,45

Capítol 01.02 CP-2 Canonada principal 89.823,24 1.749,14 1,95

Capítol 01.03 R4-Ramal  Pinós 5.487,06 0,00 0,00

Capítol 01.04 R5-Ramal Calaf 16.515,13 675,81 4,09
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PROJECTE D´ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L´ETAP DE LA LLOSSA DEL CAV

RESUM DEL PLA DE CONTROL Planejament Pàg.: 3

Capítol 01.05 R7-Ramal 7 21.488,08 0,00 0,00

Capítol 01.06 R6B-Ramal Anoia 252.181,17 1.617,21 0,64

Capítol 01.07 Seguretat i Salut 11.010,02 0,00 0,00

Capítol 01.08 Gestió de residus 15.405,90 0,00 0,00

Capítol 01.09 Control de qualitat 4.143,34 0,00 0,00

Capítol 01.10 Varis 24.000,00 0,00 0,00

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

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

Obra 01 Pressupost RIR: 2015/055 462.788,58 4.143,34 0,90

EUR



PROJECTE D’ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L’ETAP DE LA LLOSSA DEL CAVALL. CLAU RiR: 2015/055  

PCQ 

PRESSUPOST





Pla de control

PRESSUPOST Pàg.:* 1

OBRA PRESSUPOST  PCQ-V0401

CAPÍTOL CP1-CANONADA PRINCIPAL01

TITOL 3 D0201

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461 (P - 27)

0,00012,86 0,00

2 J7J17101 U Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a
temperatura ambient d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628 (P - 25)

0,00048,38 0,00

3 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat,
segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 10)

0,000164,20 0,00

4 J7J15101 U Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628
(P - 23)

0,00090,07 0,00

5 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o
planxa d'acer de secció plena laminat en calent, segons l'article
28-1 de la Instrucció EAE 2011 (P - 8)

0,00040,15 0,00

6 J0B1770B U Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer,
segons la norma UNE-EN ISO 7438  (P - 11)

0,00015,68 0,00

7 J7J11101 U Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 20)

0,00082,47 0,00

8 J7J14101 U Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 22)

0,00039,85 0,00

9 J7J16101 U Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una
mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P -
24)

0,000269,14 0,00

10 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE-EN ISO 148-1 (P - 9)

0,000178,16 0,00

11 J7J1K602 U Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE ISO
1431-1
 (P - 26)

0,00048,86 0,00

12 J7J12101 U Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de
junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 21)

0,00097,04 0,00

13 J7116106 U Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al
trencament d'una mostra de làmina bituminosa per a
impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1 (P -
19)

0,000101,18 0,00

TITOL 3 01.01.01

OBRA PRESSUPOST  PCQ-V0401

CAPÍTOL CP1-CANONADA PRINCIPAL01

TITOL 3 D0302

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J7J11101 U Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 20)

0,00082,47 0,00

2 J7J1K602 U Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE ISO
1431-1
 (P - 26)

0,00048,86 0,00

3 J7J16101 U Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una 0,000269,14 0,00
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mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P -
24)

4 J7J17101 U Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a
temperatura ambient d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628 (P - 25)

0,00048,38 0,00

5 J7J15101 U Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628
(P - 23)

0,00090,07 0,00

6 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461 (P - 27)

0,00012,86 0,00

7 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE-EN ISO 148-1 (P - 9)

0,000178,16 0,00

8 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat,
segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 10)

0,000164,20 0,00

9 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o
planxa d'acer de secció plena laminat en calent, segons l'article
28-1 de la Instrucció EAE 2011 (P - 8)

0,00040,15 0,00

10 JFA1T60F U Determinació de les propietats inicials en tracció longitudinal a
laboratori, d'un element de PRFV, segons la norma UNE-EN 1393
(P - 28)

0,000266,10 0,00

11 J7J14101 U Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 22)

0,00039,85 0,00

12 J0B1770B U Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer,
segons la norma UNE-EN ISO 7438  (P - 11)

0,00015,68 0,00

13 J7116106 U Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al
trencament d'una mostra de làmina bituminosa per a
impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1 (P -
19)

0,000101,18 0,00

14 J7J12101 U Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de
junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 21)

0,00097,04 0,00

TITOL 3 01.01.02

OBRA PRESSUPOST  PCQ-V0401

CAPÍTOL CP1-CANONADA PRINCIPAL01

TITOL 3 D0503

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J7116106 U Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al
trencament d'una mostra de làmina bituminosa per a
impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1 (P -
19)

0,000101,18 0,00

2 J7J11101 U Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 20)

0,00082,47 0,00

3 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE-EN ISO 148-1 (P - 9)

0,000178,16 0,00

4 J0B1770B U Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer,
segons la norma UNE-EN ISO 7438  (P - 11)

0,00015,68 0,00

5 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o
planxa d'acer de secció plena laminat en calent, segons l'article
28-1 de la Instrucció EAE 2011 (P - 8)

0,00040,15 0,00

6 J7J16101 U Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una
mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P -
24)

0,000269,14 0,00
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7 J7J14101 U Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 22)

0,00039,85 0,00

8 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461 (P - 27)

0,00012,86 0,00

9 J7J15101 U Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628
(P - 23)

0,00090,07 0,00

10 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat,
segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 10)

0,000164,20 0,00

11 J7J17101 U Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a
temperatura ambient d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628 (P - 25)

0,00048,38 0,00

12 J7J12101 U Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de
junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 21)

0,00097,04 0,00

13 JFA1T60F U Determinació de les propietats inicials en tracció longitudinal a
laboratori, d'un element de PRFV, segons la norma UNE-EN 1393
(P - 28)

0,000266,10 0,00

14 J7J1K602 U Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE ISO
1431-1
 (P - 26)

0,00048,86 0,00

TITOL 3 01.01.03

OBRA PRESSUPOST  PCQ-V0401

CAPÍTOL CP1-CANONADA PRINCIPAL01

TITOL 3 D0604

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J7116106 U Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al
trencament d'una mostra de làmina bituminosa per a
impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1 (P -
19)

0,000101,18 0,00

2 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o
planxa d'acer de secció plena laminat en calent, segons l'article
28-1 de la Instrucció EAE 2011 (P - 8)

0,00040,15 0,00

3 J7J1K602 U Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE ISO
1431-1
 (P - 26)

0,00048,86 0,00

4 J7J17101 U Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a
temperatura ambient d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628 (P - 25)

0,00048,38 0,00

5 J7J14101 U Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 22)

0,00039,85 0,00

6 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat,
segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 10)

0,000164,20 0,00

7 J7J16101 U Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una
mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P -
24)

0,000269,14 0,00

8 J7J15101 U Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628
(P - 23)

0,00090,07 0,00
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9 J7J11101 U Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 20)

0,00082,47 0,00

10 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE-EN ISO 148-1 (P - 9)

0,000178,16 0,00

11 J7J12101 U Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de
junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 21)

0,00097,04 0,00

12 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461 (P - 27)

0,00012,86 0,00

13 J0B1770B U Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer,
segons la norma UNE-EN ISO 7438  (P - 11)

0,00015,68 0,00

TITOL 3 01.01.04

OBRA PRESSUPOST  PCQ-V0401

CAPÍTOL CP1-CANONADA PRINCIPAL01

TITOL 3 D0805

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE-EN ISO 148-1 (P - 9)

0,000178,16 0,00

2 J7J1K602 U Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE ISO
1431-1
 (P - 26)

0,00048,86 0,00

3 J7116106 U Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al
trencament d'una mostra de làmina bituminosa per a
impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1 (P -
19)

0,000101,18 0,00

4 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o
planxa d'acer de secció plena laminat en calent, segons l'article
28-1 de la Instrucció EAE 2011 (P - 8)

0,00040,15 0,00

5 J0B1770B U Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer,
segons la norma UNE-EN ISO 7438  (P - 11)

0,00015,68 0,00

6 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat,
segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 10)

0,000164,20 0,00

7 J7J16101 U Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una
mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P -
24)

0,000269,14 0,00

8 J7J14101 U Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 22)

0,00039,85 0,00

9 J7J15101 U Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628
(P - 23)

0,00090,07 0,00

10 J7J12101 U Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de
junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 21)

0,00097,04 0,00

11 J7J11101 U Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 20)

0,00082,47 0,00

12 J7J17101 U Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a
temperatura ambient d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628 (P - 25)

0,00048,38 0,00

13 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461 (P - 27)

0,00012,86 0,00
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TITOL 3 01.01.05

OBRA PRESSUPOST  PCQ-V0401

CAPÍTOL CP1-CANONADA PRINCIPAL01

TITOL 3 D0906

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J7J14101 U Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 22)

0,00039,85 0,00

2 J7J12101 U Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de
junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 21)

0,00097,04 0,00

3 J0B1770B U Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer,
segons la norma UNE-EN ISO 7438  (P - 11)

0,00015,68 0,00

4 J7116106 U Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al
trencament d'una mostra de làmina bituminosa per a
impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1 (P -
19)

0,000101,18 0,00

5 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o
planxa d'acer de secció plena laminat en calent, segons l'article
28-1 de la Instrucció EAE 2011 (P - 8)

0,00040,15 0,00

6 J7J17101 U Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a
temperatura ambient d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628 (P - 25)

0,00048,38 0,00

7 J7J16101 U Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una
mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P -
24)

0,000269,14 0,00

8 J7J11101 U Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 20)

0,00082,47 0,00

9 J7J15101 U Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628
(P - 23)

0,00090,07 0,00

10 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE-EN ISO 148-1 (P - 9)

0,000178,16 0,00

11 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461 (P - 27)

0,00012,86 0,00

12 J7J1K602 U Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE ISO
1431-1
 (P - 26)

0,00048,86 0,00

13 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat,
segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 10)

0,000164,20 0,00

TITOL 3 01.01.06

OBRA PRESSUPOST  PCQ-V0401

CAPÍTOL CP1-CANONADA PRINCIPAL01

TITOL 3 S01-DR1-D1107

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J7116106 U Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al
trencament d'una mostra de làmina bituminosa per a
impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1 (P -
19)

1,000101,18 101,18
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2 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461 (P - 27)

0,00012,86 0,00

3 J0B1770B U Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer,
segons la norma UNE-EN ISO 7438  (P - 11)

0,00015,68 0,00

4 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o
planxa d'acer de secció plena laminat en calent, segons l'article
28-1 de la Instrucció EAE 2011 (P - 8)

0,00040,15 0,00

5 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE-EN ISO 148-1 (P - 9)

0,000178,16 0,00

6 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat,
segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 10)

0,000164,20 0,00

TITOL 3 01.01.07

OBRA PRESSUPOST  PCQ-V0401

CAPÍTOL CP-2 CANONADA PRINCIPAL02

TITOL 3 D0101

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE-EN ISO 148-1 (P - 9)

0,000178,16 0,00

2 J7J16101 U Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una
mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P -
24)

0,000269,14 0,00

3 J7J12101 U Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de
junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 21)

0,00097,04 0,00

4 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461 (P - 27)

0,00012,86 0,00

5 J7J11101 U Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 20)

0,00082,47 0,00

6 J7J1K602 U Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE ISO
1431-1
 (P - 26)

0,00048,86 0,00

7 J7116106 U Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al
trencament d'una mostra de làmina bituminosa per a
impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1 (P -
19)

0,000101,18 0,00

8 J7J15101 U Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628
(P - 23)

0,00090,07 0,00

9 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o
planxa d'acer de secció plena laminat en calent, segons l'article
28-1 de la Instrucció EAE 2011 (P - 8)

0,00040,15 0,00

10 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat,
segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 10)

0,000164,20 0,00

11 J7J14101 U Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 22)

0,00039,85 0,00

12 J0B1770B U Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer,
segons la norma UNE-EN ISO 7438  (P - 11)

0,00015,68 0,00

13 J7J17101 U Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a
temperatura ambient d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons

0,00048,38 0,00

EUR
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la norma UNE 53628 (P - 25)

TITOL 3 01.02.01

OBRA PRESSUPOST  PCQ-V0401

CAPÍTOL CP-2 CANONADA PRINCIPAL02

TITOL 3 D0202

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J7J17101 U Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a
temperatura ambient d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628 (P - 25)

0,00048,38 0,00

2 J7J16101 U Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una
mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P -
24)

0,000269,14 0,00

3 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o
planxa d'acer de secció plena laminat en calent, segons l'article
28-1 de la Instrucció EAE 2011 (P - 8)

0,00040,15 0,00

4 J7J11101 U Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 20)

0,00082,47 0,00

5 J7J12101 U Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de
junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 21)

0,00097,04 0,00

6 J7116106 U Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al
trencament d'una mostra de làmina bituminosa per a
impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1 (P -
19)

0,000101,18 0,00

7 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461 (P - 27)

0,00012,86 0,00

8 J7J1K602 U Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE ISO
1431-1
 (P - 26)

0,00048,86 0,00

9 J7J15101 U Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628
(P - 23)

0,00090,07 0,00

10 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat,
segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 10)

0,000164,20 0,00

11 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE-EN ISO 148-1 (P - 9)

0,000178,16 0,00

12 J7J14101 U Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 22)

0,00039,85 0,00

13 J0B1770B U Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer,
segons la norma UNE-EN ISO 7438  (P - 11)

0,00015,68 0,00

TITOL 3 01.02.02

OBRA PRESSUPOST  PCQ-V0401

CAPÍTOL CP-2 CANONADA PRINCIPAL02

TITOL 3 D0303

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J7J1K602 U Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE ISO
1431-1
 (P - 26)

0,00048,86 0,00
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2 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o
planxa d'acer de secció plena laminat en calent, segons l'article
28-1 de la Instrucció EAE 2011 (P - 8)

0,00040,15 0,00

3 J7J14101 U Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 22)

0,00039,85 0,00

4 J7J12101 U Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de
junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 21)

0,00097,04 0,00

5 J7J16101 U Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una
mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P -
24)

0,000269,14 0,00

6 J7J11101 U Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 20)

0,00082,47 0,00

7 J7J17101 U Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a
temperatura ambient d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628 (P - 25)

0,00048,38 0,00

8 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461 (P - 27)

0,00012,86 0,00

9 J7116106 U Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al
trencament d'una mostra de làmina bituminosa per a
impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1 (P -
19)

0,000101,18 0,00

10 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE-EN ISO 148-1 (P - 9)

0,000178,16 0,00

11 J7J15101 U Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628
(P - 23)

0,00090,07 0,00

12 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat,
segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 10)

0,000164,20 0,00

13 J0B1770B U Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer,
segons la norma UNE-EN ISO 7438  (P - 11)

0,00015,68 0,00

TITOL 3 01.02.03

OBRA PRESSUPOST  PCQ-V0401

CAPÍTOL CP-2 CANONADA PRINCIPAL02

TITOL 3 D0404

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent
d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE
36068 (P - 15)

0,00023,46 0,00

2 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103101 (P - 1)

1,00036,45 36,45

3 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un
sòl, segons la norma NLT 357 (P - 18)

1,000157,06 157,06

4 J0B1770B U Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer,
segons la norma UNE-EN ISO 7438  (P - 11)

0,00015,68 0,00

5 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104
(P - 2)

1,00029,97 29,97

6 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN

0,00082,33 0,00

EUR
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12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3 (P - 7)

7 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat,
segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 10)

0,000164,20 0,00

8 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels
isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P -
17)

10,00011,32 113,20

9 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO
15630-1 (P - 12)

0,00094,59 0,00

10 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P -
14)

0,00020,65 0,00

11 JFA1T60F U Determinació de les propietats inicials en tracció longitudinal a
laboratori, d'un element de PRFV, segons la norma UNE-EN 1393
(P - 28)

0,000266,10 0,00

12 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del
0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO
15630-1 (P - 13)

0,00052,47 0,00

13 J2VCP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT
103 (P - 16)

1,00014,69 14,69

14 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461 (P - 27)

0,00012,86 0,00

15 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103502 (P - 4)

0,000139,10 0,00

16 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE-EN ISO 148-1 (P - 9)

0,000178,16 0,00

17 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o
planxa d'acer de secció plena laminat en calent, segons l'article
28-1 de la Instrucció EAE 2011 (P - 8)

0,00040,15 0,00

18 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 6)

0,00032,34 0,00

19 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103204 (P - 5)

1,00035,80 35,80

20 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 3)

0,00074,22 0,00

TITOL 3 01.02.04

OBRA PRESSUPOST  PCQ-V0401

CAPÍTOL CP-2 CANONADA PRINCIPAL02

TITOL 3 D0505

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del
0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO
15630-1 (P - 13)

0,00052,47 0,00

2 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE-EN ISO 148-1 (P - 9)

0,000178,16 0,00

3 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons 0,00036,45 0,00
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la norma UNE 103101 (P - 1)

4 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P -
14)

0,00020,65 0,00

5 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent
d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE
36068 (P - 15)

0,00023,46 0,00

6 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat,
segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 10)

0,000164,20 0,00

7 JFA1T60F U Determinació de les propietats inicials en tracció longitudinal a
laboratori, d'un element de PRFV, segons la norma UNE-EN 1393
(P - 28)

0,000266,10 0,00

8 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461 (P - 27)

0,00012,86 0,00

9 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3 (P - 7)

0,00082,33 0,00

10 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 3)

1,00074,22 74,22

11 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 6)

0,00032,34 0,00

12 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels
isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P -
17)

10,00011,32 113,20

13 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103204 (P - 5)

0,00035,80 0,00

14 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103502 (P - 4)

0,000139,10 0,00

15 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO
15630-1 (P - 12)

0,00094,59 0,00

16 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104
(P - 2)

0,00029,97 0,00

17 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un
sòl, segons la norma NLT 357 (P - 18)

1,000157,06 157,06

18 J0B1770B U Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer,
segons la norma UNE-EN ISO 7438  (P - 11)

0,00015,68 0,00

19 J2VCP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT
103 (P - 16)

2,00014,69 29,38

20 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o
planxa d'acer de secció plena laminat en calent, segons l'article
28-1 de la Instrucció EAE 2011 (P - 8)

0,00040,15 0,00

TITOL 3 01.02.05

OBRA PRESSUPOST  PCQ-V0401

CAPÍTOL CP-2 CANONADA PRINCIPAL02

EUR
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TITOL 3 D0606

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103502 (P - 4)

0,000139,10 0,00

2 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del
0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO
15630-1 (P - 13)

0,00052,47 0,00

3 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 6)

1,00032,34 32,34

4 J2VCP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT
103 (P - 16)

1,00014,69 14,69

5 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO
15630-1 (P - 12)

0,00094,59 0,00

6 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104
(P - 2)

0,00029,97 0,00

7 JFA1T60F U Determinació de les propietats inicials en tracció longitudinal a
laboratori, d'un element de PRFV, segons la norma UNE-EN 1393
(P - 28)

1,000266,10 266,10

8 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103204 (P - 5)

0,00035,80 0,00

9 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels
isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P -
17)

10,00011,32 113,20

10 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 3)

0,00074,22 0,00

11 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P -
14)

0,00020,65 0,00

12 J0B1770B U Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer,
segons la norma UNE-EN ISO 7438  (P - 11)

0,00015,68 0,00

13 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o
planxa d'acer de secció plena laminat en calent, segons l'article
28-1 de la Instrucció EAE 2011 (P - 8)

0,00040,15 0,00

14 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103101 (P - 1)

0,00036,45 0,00

15 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461 (P - 27)

0,00012,86 0,00

16 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat,
segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 10)

0,000164,20 0,00

17 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un
sòl, segons la norma NLT 357 (P - 18)

1,000157,06 157,06

18 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent
d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE
36068 (P - 15)

0,00023,46 0,00

19 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE-EN ISO 148-1 (P - 9)

0,000178,16 0,00
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20 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3 (P - 7)

0,00082,33 0,00

TITOL 3 01.02.06

OBRA PRESSUPOST  PCQ-V0401

CAPÍTOL CP-2 CANONADA PRINCIPAL02

TITOL 3 D0707

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat,
segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 10)

0,000164,20 0,00

2 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE-EN ISO 148-1 (P - 9)

0,000178,16 0,00

3 J0B1770B U Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer,
segons la norma UNE-EN ISO 7438  (P - 11)

0,00015,68 0,00

4 J7116106 U Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al
trencament d'una mostra de làmina bituminosa per a
impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1 (P -
19)

1,000101,18 101,18

5 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461 (P - 27)

0,00012,86 0,00

6 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o
planxa d'acer de secció plena laminat en calent, segons l'article
28-1 de la Instrucció EAE 2011 (P - 8)

0,00040,15 0,00

TITOL 3 01.02.07

OBRA PRESSUPOST  PCQ-V0401

CAPÍTOL CP-2 CANONADA PRINCIPAL02

TITOL 3 D0808

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J7116106 U Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al
trencament d'una mostra de làmina bituminosa per a
impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1 (P -
19)

0,000101,18 0,00

2 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o
planxa d'acer de secció plena laminat en calent, segons l'article
28-1 de la Instrucció EAE 2011 (P - 8)

0,00040,15 0,00

3 J7J11101 U Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 20)

0,00082,47 0,00

4 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE-EN ISO 148-1 (P - 9)

0,000178,16 0,00

5 J0B1770B U Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer,
segons la norma UNE-EN ISO 7438  (P - 11)

0,00015,68 0,00

6 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat,
segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 10)

0,000164,20 0,00

7 J7J1K602 U Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE ISO
1431-1

0,00048,86 0,00
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 (P - 26)

8 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461 (P - 27)

0,00012,86 0,00

9 J7J12101 U Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de
junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 21)

0,00097,04 0,00

10 J7J16101 U Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una
mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P -
24)

0,000269,14 0,00

11 J7J17101 U Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a
temperatura ambient d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628 (P - 25)

0,00048,38 0,00

12 J7J15101 U Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628
(P - 23)

0,00090,07 0,00

13 J7J14101 U Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 22)

0,00039,85 0,00

TITOL 3 01.02.08

OBRA PRESSUPOST  PCQ-V0401

CAPÍTOL CP-2 CANONADA PRINCIPAL02

TITOL 3 D1109

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J7116106 U Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al
trencament d'una mostra de làmina bituminosa per a
impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1 (P -
19)

1,000101,18 101,18

2 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 3)

0,00074,22 0,00

3 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103204 (P - 5)

0,00035,80 0,00

4 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat,
segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 10)

0,000164,20 0,00

5 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103502 (P - 4)

0,000139,10 0,00

6 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE-EN ISO 148-1 (P - 9)

0,000178,16 0,00

7 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 6)

0,00032,34 0,00

8 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104
(P - 2)

0,00029,97 0,00

9 J2VCP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT
103 (P - 16)

0,00014,69 0,00

10 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels
isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P -
17)

0,00011,32 0,00

11 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un
sòl, segons la norma NLT 357 (P - 18)

0,000157,06 0,00

12 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la 0,00012,86 0,00
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norma UNE-EN ISO 1461 (P - 27)

13 J0B1770B U Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer,
segons la norma UNE-EN ISO 7438  (P - 11)

0,00015,68 0,00

14 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o
planxa d'acer de secció plena laminat en calent, segons l'article
28-1 de la Instrucció EAE 2011 (P - 8)

0,00040,15 0,00

15 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103101 (P - 1)

0,00036,45 0,00

TITOL 3 01.02.09

OBRA PRESSUPOST  PCQ-V0401

CAPÍTOL CP-2 CANONADA PRINCIPAL02

TITOL 3 D1210

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461 (P - 27)

0,00012,86 0,00

2 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 6)

0,00032,34 0,00

3 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103101 (P - 1)

0,00036,45 0,00

4 J7J14101 U Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 22)

0,00039,85 0,00

5 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un
sòl, segons la norma NLT 357 (P - 18)

0,000157,06 0,00

6 J2VCP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT
103 (P - 16)

0,00014,69 0,00

7 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103502 (P - 4)

0,000139,10 0,00

8 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103204 (P - 5)

0,00035,80 0,00

9 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 3)

0,00074,22 0,00

10 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104
(P - 2)

0,00029,97 0,00

11 J7J17101 U Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a
temperatura ambient d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628 (P - 25)

0,00048,38 0,00

12 J7116106 U Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al
trencament d'una mostra de làmina bituminosa per a
impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1 (P -
19)

0,000101,18 0,00

13 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat,
segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 10)

0,000164,20 0,00

14 J7J1K602 U Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE ISO
1431-1
 (P - 26)

0,00048,86 0,00

15 J7J12101 U Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de 0,00097,04 0,00
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junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 21)

16 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE-EN ISO 148-1 (P - 9)

0,000178,16 0,00

17 J7J15101 U Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628
(P - 23)

0,00090,07 0,00

18 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels
isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P -
17)

0,00011,32 0,00

19 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o
planxa d'acer de secció plena laminat en calent, segons l'article
28-1 de la Instrucció EAE 2011 (P - 8)

0,00040,15 0,00

20 J7J16101 U Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una
mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P -
24)

0,000269,14 0,00

21 J7J11101 U Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 20)

0,00082,47 0,00

22 J0B1770B U Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer,
segons la norma UNE-EN ISO 7438  (P - 11)

0,00015,68 0,00

TITOL 3 01.02.10

OBRA PRESSUPOST  PCQ-V0401

CAPÍTOL CP-2 CANONADA PRINCIPAL02

TITOL 3 D1311

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE-EN ISO 148-1 (P - 9)

0,000178,16 0,00

2 J7J12101 U Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de
junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 21)

0,00097,04 0,00

3 J7J17101 U Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a
temperatura ambient d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628 (P - 25)

0,00048,38 0,00

4 J7J11101 U Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 20)

0,00082,47 0,00

5 J7J1K602 U Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE ISO
1431-1
 (P - 26)

0,00048,86 0,00

6 J7116106 U Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al
trencament d'una mostra de làmina bituminosa per a
impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1 (P -
19)

0,000101,18 0,00

7 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461 (P - 27)

0,00012,86 0,00

8 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o
planxa d'acer de secció plena laminat en calent, segons l'article
28-1 de la Instrucció EAE 2011 (P - 8)

0,00040,15 0,00

9 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat,
segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 10)

0,000164,20 0,00

10 J7J16101 U Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una
mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P -
24)

0,000269,14 0,00
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11 J7J14101 U Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 22)

0,00039,85 0,00

12 J0B1770B U Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer,
segons la norma UNE-EN ISO 7438  (P - 11)

0,00015,68 0,00

13 J7J15101 U Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628
(P - 23)

0,00090,07 0,00

TITOL 3 01.02.11

OBRA PRESSUPOST  PCQ-V0401

CAPÍTOL CP-2 CANONADA PRINCIPAL02

TITOL 3 D2112

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J7J12101 U Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de
junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 21)

0,00097,04 0,00

2 J7J14101 U Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 22)

0,00039,85 0,00

3 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE-EN ISO 148-1 (P - 9)

0,000178,16 0,00

4 J0B1770B U Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer,
segons la norma UNE-EN ISO 7438  (P - 11)

0,00015,68 0,00

5 J7J15101 U Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628
(P - 23)

0,00090,07 0,00

6 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat,
segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 10)

0,000164,20 0,00

7 J7J16101 U Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una
mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P -
24)

0,000269,14 0,00

8 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461 (P - 27)

0,00012,86 0,00

9 J7116106 U Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al
trencament d'una mostra de làmina bituminosa per a
impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1 (P -
19)

0,000101,18 0,00

10 J7J1K602 U Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE ISO
1431-1
 (P - 26)

0,00048,86 0,00

11 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o
planxa d'acer de secció plena laminat en calent, segons l'article
28-1 de la Instrucció EAE 2011 (P - 8)

0,00040,15 0,00

12 J7J17101 U Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a
temperatura ambient d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628 (P - 25)

0,00048,38 0,00

13 J7J11101 U Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 20)

0,00082,47 0,00

TITOL 3 01.02.12

OBRA PRESSUPOST  PCQ-V0401
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CAPÍTOL CP-2 CANONADA PRINCIPAL02

TITOL 3 D1613

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J7116106 U Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al
trencament d'una mostra de làmina bituminosa per a
impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1 (P -
19)

1,000101,18 101,18

2 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat,
segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 10)

0,000164,20 0,00

3 J7J16101 U Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una
mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P -
24)

0,000269,14 0,00

4 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o
planxa d'acer de secció plena laminat en calent, segons l'article
28-1 de la Instrucció EAE 2011 (P - 8)

0,00040,15 0,00

5 J0B1770B U Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer,
segons la norma UNE-EN ISO 7438  (P - 11)

0,00015,68 0,00

6 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE-EN ISO 148-1 (P - 9)

0,000178,16 0,00

7 J7J17101 U Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a
temperatura ambient d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628 (P - 25)

0,00048,38 0,00

8 J7J15101 U Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628
(P - 23)

0,00090,07 0,00

9 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461 (P - 27)

0,00012,86 0,00

10 J7J1K602 U Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE ISO
1431-1
 (P - 26)

0,00048,86 0,00

11 J7J12101 U Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de
junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 21)

0,00097,04 0,00

12 J7J14101 U Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 22)

0,00039,85 0,00

13 J7J11101 U Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 20)

0,00082,47 0,00

TITOL 3 01.02.13

OBRA PRESSUPOST  PCQ-V0401

CAPÍTOL CP-2 CANONADA PRINCIPAL02

TITOL 3 D1714

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J7J12101 U Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de
junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 21)

0,00097,04 0,00

2 J0B1770B U Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer,
segons la norma UNE-EN ISO 7438  (P - 11)

0,00015,68 0,00

3 J7J17101 U Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a
temperatura ambient d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628 (P - 25)

0,00048,38 0,00
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4 J7116106 U Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al
trencament d'una mostra de làmina bituminosa per a
impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1 (P -
19)

1,000101,18 101,18

5 J7J1K602 U Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE ISO
1431-1
 (P - 26)

0,00048,86 0,00

6 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461 (P - 27)

0,00012,86 0,00

7 J7J14101 U Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 22)

0,00039,85 0,00

8 J7J16101 U Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una
mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P -
24)

0,000269,14 0,00

9 J7J11101 U Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 20)

0,00082,47 0,00

10 J7J15101 U Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628
(P - 23)

0,00090,07 0,00

11 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE-EN ISO 148-1 (P - 9)

0,000178,16 0,00

12 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o
planxa d'acer de secció plena laminat en calent, segons l'article
28-1 de la Instrucció EAE 2011 (P - 8)

0,00040,15 0,00

13 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat,
segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 10)

0,000164,20 0,00

TITOL 3 01.02.14

OBRA PRESSUPOST  PCQ-V0401

CAPÍTOL CP-2 CANONADA PRINCIPAL02

TITOL 3 D2215

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE-EN ISO 148-1 (P - 9)

0,000178,16 0,00

2 J7J12101 U Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de
junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 21)

0,00097,04 0,00

3 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461 (P - 27)

0,00012,86 0,00

4 J7J17101 U Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a
temperatura ambient d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628 (P - 25)

0,00048,38 0,00

5 J7J1K602 U Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE ISO
1431-1
 (P - 26)

0,00048,86 0,00

6 J0B1770B U Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer,
segons la norma UNE-EN ISO 7438  (P - 11)

0,00015,68 0,00

7 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o
planxa d'acer de secció plena laminat en calent, segons l'article
28-1 de la Instrucció EAE 2011 (P - 8)

0,00040,15 0,00
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8 J7116106 U Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al
trencament d'una mostra de làmina bituminosa per a
impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1 (P -
19)

0,000101,18 0,00

9 J7J14101 U Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 22)

0,00039,85 0,00

10 J7J16101 U Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una
mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P -
24)

0,000269,14 0,00

11 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat,
segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 10)

0,000164,20 0,00

12 J7J15101 U Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628
(P - 23)

0,00090,07 0,00

13 J7J11101 U Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 20)

0,00082,47 0,00

TITOL 3 01.02.15

OBRA PRESSUPOST  PCQ-V0401

CAPÍTOL CP-2 CANONADA PRINCIPAL02

TITOL 3 D1816

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461 (P - 27)

0,00012,86 0,00

2 J7J1K602 U Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE ISO
1431-1
 (P - 26)

0,00048,86 0,00

3 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE-EN ISO 148-1 (P - 9)

0,000178,16 0,00

4 J7J11101 U Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 20)

0,00082,47 0,00

5 J7116106 U Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al
trencament d'una mostra de làmina bituminosa per a
impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1 (P -
19)

0,000101,18 0,00

6 J7J15101 U Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628
(P - 23)

0,00090,07 0,00

7 J0B1770B U Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer,
segons la norma UNE-EN ISO 7438  (P - 11)

0,00015,68 0,00

8 J7J12101 U Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de
junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 21)

0,00097,04 0,00

9 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o
planxa d'acer de secció plena laminat en calent, segons l'article
28-1 de la Instrucció EAE 2011 (P - 8)

0,00040,15 0,00

10 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat,
segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 10)

0,000164,20 0,00

11 J7J17101 U Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a
temperatura ambient d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628 (P - 25)

0,00048,38 0,00
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12 J7J16101 U Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una
mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P -
24)

0,000269,14 0,00

13 J7J14101 U Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 22)

0,00039,85 0,00

TITOL 3 01.02.16

OBRA PRESSUPOST  PCQ-V0401

CAPÍTOL CP-2 CANONADA PRINCIPAL02

TITOL 3 D1917

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461 (P - 27)

0,00012,86 0,00

2 J7J16101 U Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una
mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P -
24)

0,000269,14 0,00

3 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE-EN ISO 148-1 (P - 9)

0,000178,16 0,00

4 J7J17101 U Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a
temperatura ambient d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628 (P - 25)

0,00048,38 0,00

5 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o
planxa d'acer de secció plena laminat en calent, segons l'article
28-1 de la Instrucció EAE 2011 (P - 8)

0,00040,15 0,00

6 J7J11101 U Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 20)

0,00082,47 0,00

7 J7J12101 U Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de
junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 21)

0,00097,04 0,00

8 J7J1K602 U Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE ISO
1431-1
 (P - 26)

0,00048,86 0,00

9 J7J14101 U Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 22)

0,00039,85 0,00

10 J0B1770B U Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer,
segons la norma UNE-EN ISO 7438  (P - 11)

0,00015,68 0,00

11 J7J15101 U Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628
(P - 23)

0,00090,07 0,00

12 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat,
segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 10)

0,000164,20 0,00

13 J7116106 U Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al
trencament d'una mostra de làmina bituminosa per a
impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1 (P -
19)

0,000101,18 0,00

TITOL 3 01.02.17

OBRA PRESSUPOST  PCQ-V0401

CAPÍTOL CP-2 CANONADA PRINCIPAL02

TITOL 3 D2020

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
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1 J7J14101 U Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 22)

0,00039,85 0,00

2 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat,
segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 10)

0,000164,20 0,00

3 J7116106 U Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al
trencament d'una mostra de làmina bituminosa per a
impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1 (P -
19)

0,000101,18 0,00

4 J7J15101 U Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628
(P - 23)

0,00090,07 0,00

5 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461 (P - 27)

0,00012,86 0,00

6 J7J12101 U Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de
junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 21)

0,00097,04 0,00

7 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE-EN ISO 148-1 (P - 9)

0,000178,16 0,00

8 J7J16101 U Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una
mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P -
24)

0,000269,14 0,00

9 J7J17101 U Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a
temperatura ambient d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628 (P - 25)

0,00048,38 0,00

10 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o
planxa d'acer de secció plena laminat en calent, segons l'article
28-1 de la Instrucció EAE 2011 (P - 8)

0,00040,15 0,00

11 J7J11101 U Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 20)

0,00082,47 0,00

12 J0B1770B U Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer,
segons la norma UNE-EN ISO 7438  (P - 11)

0,00015,68 0,00

13 J7J1K602 U Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE ISO
1431-1
 (P - 26)

0,00048,86 0,00

TITOL 3 01.02.20

OBRA PRESSUPOST  PCQ-V0401

CAPÍTOL R4-RAMAL  PINÓS03

TITOL 3 D101

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J7J11101 U Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 20)

0,00082,47 0,00

2 J7J1K602 U Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE ISO
1431-1
 (P - 26)

0,00048,86 0,00

3 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461 (P - 27)

0,00012,86 0,00

4 J7J12101 U Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de
junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 21)

0,00097,04 0,00

5 J7J14101 U Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt 0,00039,85 0,00
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d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 22)

6 J7J17101 U Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a
temperatura ambient d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628 (P - 25)

0,00048,38 0,00

7 J7116106 U Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al
trencament d'una mostra de làmina bituminosa per a
impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1 (P -
19)

0,000101,18 0,00

8 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE-EN ISO 148-1 (P - 9)

0,000178,16 0,00

9 J0B1770B U Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer,
segons la norma UNE-EN ISO 7438  (P - 11)

0,00015,68 0,00

10 J7J16101 U Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una
mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P -
24)

0,000269,14 0,00

11 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat,
segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 10)

0,000164,20 0,00

12 J7J15101 U Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628
(P - 23)

0,00090,07 0,00

13 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o
planxa d'acer de secció plena laminat en calent, segons l'article
28-1 de la Instrucció EAE 2011 (P - 8)

0,00040,15 0,00

TITOL 3 01.03.01

OBRA PRESSUPOST  PCQ-V0401

CAPÍTOL R4-RAMAL  PINÓS03

TITOL 3 D202

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J7J11101 U Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 20)

0,00082,47 0,00

2 J2VCP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT
103 (P - 16)

0,00014,69 0,00

3 J7J15101 U Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628
(P - 23)

0,00090,07 0,00

4 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels
isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P -
17)

0,00011,32 0,00

5 J7116106 U Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al
trencament d'una mostra de làmina bituminosa per a
impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1 (P -
19)

0,000101,18 0,00

6 J7J16101 U Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una
mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P -
24)

0,000269,14 0,00

7 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un
sòl, segons la norma NLT 357 (P - 18)

0,000157,06 0,00

8 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103204 (P - 5)

0,00035,80 0,00

9 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia 0,000139,10 0,00
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del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103502 (P - 4)

10 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat,
segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 10)

0,000164,20 0,00

11 J7J1K602 U Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE ISO
1431-1
 (P - 26)

0,00048,86 0,00

12 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 3)

0,00074,22 0,00

13 J0B1770B U Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer,
segons la norma UNE-EN ISO 7438  (P - 11)

0,00015,68 0,00

14 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104
(P - 2)

0,00029,97 0,00

15 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o
planxa d'acer de secció plena laminat en calent, segons l'article
28-1 de la Instrucció EAE 2011 (P - 8)

0,00040,15 0,00

16 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 6)

0,00032,34 0,00

17 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103101 (P - 1)

0,00036,45 0,00

18 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461 (P - 27)

0,00012,86 0,00

19 J7J12101 U Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de
junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 21)

0,00097,04 0,00

20 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE-EN ISO 148-1 (P - 9)

0,000178,16 0,00

21 J7J17101 U Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a
temperatura ambient d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628 (P - 25)

0,00048,38 0,00

22 J7J14101 U Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 22)

0,00039,85 0,00

TITOL 3 01.03.02

OBRA PRESSUPOST  PCQ-V0401

CAPÍTOL R5-RAMAL CALAF04

TITOL 3 D0101

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J7J17101 U Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a
temperatura ambient d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628 (P - 25)

0,00048,38 0,00

2 J7J14101 U Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 22)

0,00039,85 0,00

3 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o
planxa d'acer de secció plena laminat en calent, segons l'article
28-1 de la Instrucció EAE 2011 (P - 8)

0,00040,15 0,00

4 J7J16101 U Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una
mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P -
24)

0,000269,14 0,00

5 J0B1770B U Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, 0,00015,68 0,00

EUR

Pla de control

PRESSUPOST Pàg.:* 24

segons la norma UNE-EN ISO 7438  (P - 11)

6 J7J1K602 U Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE ISO
1431-1
 (P - 26)

0,00048,86 0,00

7 J7116106 U Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al
trencament d'una mostra de làmina bituminosa per a
impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1 (P -
19)

0,000101,18 0,00

8 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE-EN ISO 148-1 (P - 9)

0,000178,16 0,00

9 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3 (P - 7)

0,00082,33 0,00

10 J7J12101 U Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de
junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 21)

0,00097,04 0,00

11 J7J11101 U Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 20)

0,00082,47 0,00

12 J7J15101 U Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628
(P - 23)

0,00090,07 0,00

13 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat,
segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 10)

0,000164,20 0,00

14 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461 (P - 27)

0,00012,86 0,00

TITOL 3 01.04.01

OBRA PRESSUPOST  PCQ-V0401

CAPÍTOL R5-RAMAL CALAF04

TITOL 3 D202

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J7J11101 U Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 20)

0,00082,47 0,00

2 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o
planxa d'acer de secció plena laminat en calent, segons l'article
28-1 de la Instrucció EAE 2011 (P - 8)

0,00040,15 0,00

3 J7116106 U Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al
trencament d'una mostra de làmina bituminosa per a
impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1 (P -
19)

0,000101,18 0,00

4 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3 (P - 7)

0,00082,33 0,00

5 J0B1770B U Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer,
segons la norma UNE-EN ISO 7438  (P - 11)

0,00015,68 0,00

6 J7J15101 U Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628
(P - 23)

0,00090,07 0,00

EUR



Pla de control

PRESSUPOST Pàg.:* 25

7 J7J17101 U Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a
temperatura ambient d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628 (P - 25)

0,00048,38 0,00

8 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461 (P - 27)

0,00012,86 0,00

9 J7J12101 U Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de
junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 21)

0,00097,04 0,00

10 J7J1K602 U Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE ISO
1431-1
 (P - 26)

0,00048,86 0,00

11 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE-EN ISO 148-1 (P - 9)

0,000178,16 0,00

12 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat,
segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 10)

0,000164,20 0,00

13 J7J14101 U Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 22)

0,00039,85 0,00

14 J7J16101 U Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una
mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P -
24)

0,000269,14 0,00

TITOL 3 01.04.02

OBRA PRESSUPOST  PCQ-V0401

CAPÍTOL R5-RAMAL CALAF04

TITOL 3 D303

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J0B1770B U Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer,
segons la norma UNE-EN ISO 7438  (P - 11)

0,00015,68 0,00

2 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat,
segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 10)

0,000164,20 0,00

3 J7J12101 U Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de
junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 21)

1,00097,04 97,04

4 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o
planxa d'acer de secció plena laminat en calent, segons l'article
28-1 de la Instrucció EAE 2011 (P - 8)

0,00040,15 0,00

5 J7J15101 U Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628
(P - 23)

0,00090,07 0,00

6 J7J14101 U Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 22)

1,00039,85 39,85

7 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE-EN ISO 148-1 (P - 9)

0,000178,16 0,00

8 J7J16101 U Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una
mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P -
24)

1,000269,14 269,14

9 J7J1K602 U Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE ISO
1431-1
 (P - 26)

1,00048,86 48,86

10 J7116106 U Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al 0,000101,18 0,00
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trencament d'una mostra de làmina bituminosa per a
impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1 (P -
19)

11 J7J17101 U Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a
temperatura ambient d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628 (P - 25)

1,00048,38 48,38

12 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3 (P - 7)

0,00082,33 0,00

13 J7J11101 U Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 20)

0,00082,47 0,00

14 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461 (P - 27)

0,00012,86 0,00

TITOL 3 01.04.03

OBRA PRESSUPOST  PCQ-V0401

CAPÍTOL R5-RAMAL CALAF04

TITOL 3 D404

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J7116106 U Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al
trencament d'una mostra de làmina bituminosa per a
impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1 (P -
19)

0,000101,18 0,00

2 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE-EN ISO 148-1 (P - 9)

0,000178,16 0,00

3 J7J15101 U Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628
(P - 23)

0,00090,07 0,00

4 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3 (P - 7)

0,00082,33 0,00

5 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o
planxa d'acer de secció plena laminat en calent, segons l'article
28-1 de la Instrucció EAE 2011 (P - 8)

0,00040,15 0,00

6 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat,
segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 10)

0,000164,20 0,00

7 J7J1K602 U Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE ISO
1431-1
 (P - 26)

0,00048,86 0,00

8 J7J12101 U Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de
junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 21)

0,00097,04 0,00

9 J7J11101 U Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 20)

0,00082,47 0,00

10 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461 (P - 27)

0,00012,86 0,00

11 J7J16101 U Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una
mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P -
24)

0,000269,14 0,00
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12 J7J17101 U Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a
temperatura ambient d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628 (P - 25)

0,00048,38 0,00

13 J0B1770B U Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer,
segons la norma UNE-EN ISO 7438  (P - 11)

0,00015,68 0,00

14 J7J14101 U Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 22)

0,00039,85 0,00

TITOL 3 01.04.04

OBRA PRESSUPOST  PCQ-V0401

CAPÍTOL R5-RAMAL CALAF04

TITOL 3 D505

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE-EN ISO 148-1 (P - 9)

0,000178,16 0,00

2 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3 (P - 7)

0,00082,33 0,00

3 J7J17101 U Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a
temperatura ambient d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628 (P - 25)

0,00048,38 0,00

4 J7J15101 U Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628
(P - 23)

1,00090,07 90,07

5 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461 (P - 27)

0,00012,86 0,00

6 J7J14101 U Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 22)

0,00039,85 0,00

7 J7116106 U Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al
trencament d'una mostra de làmina bituminosa per a
impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1 (P -
19)

0,000101,18 0,00

8 J7J11101 U Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 20)

1,00082,47 82,47

9 J7J16101 U Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una
mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P -
24)

0,000269,14 0,00

10 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o
planxa d'acer de secció plena laminat en calent, segons l'article
28-1 de la Instrucció EAE 2011 (P - 8)

0,00040,15 0,00

11 J7J1K602 U Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE ISO
1431-1
 (P - 26)

0,00048,86 0,00

12 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat,
segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 10)

0,000164,20 0,00

13 J7J12101 U Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de
junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 21)

0,00097,04 0,00

14 J0B1770B U Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer,
segons la norma UNE-EN ISO 7438  (P - 11)

0,00015,68 0,00
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TITOL 3 01.04.05

OBRA PRESSUPOST  PCQ-V0401

CAPÍTOL R7-RAMAL 705

TITOL 3 D0201

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J0B1770B U Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer,
segons la norma UNE-EN ISO 7438  (P - 11)

0,00015,68 0,00

2 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o
planxa d'acer de secció plena laminat en calent, segons l'article
28-1 de la Instrucció EAE 2011 (P - 8)

0,00040,15 0,00

3 J7J11101 U Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 20)

0,00082,47 0,00

4 J7J16101 U Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una
mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P -
24)

0,000269,14 0,00

5 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat,
segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 10)

0,000164,20 0,00

6 J7116106 U Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al
trencament d'una mostra de làmina bituminosa per a
impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1 (P -
19)

0,000101,18 0,00

7 J7J14101 U Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 22)

0,00039,85 0,00

8 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461 (P - 27)

0,00012,86 0,00

9 J7J17101 U Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a
temperatura ambient d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628 (P - 25)

0,00048,38 0,00

10 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3 (P - 7)

0,00082,33 0,00

11 J7J12101 U Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de
junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 21)

0,00097,04 0,00

12 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE-EN ISO 148-1 (P - 9)

0,000178,16 0,00

13 J7J15101 U Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628
(P - 23)

0,00090,07 0,00

14 J7J1K602 U Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE ISO
1431-1
 (P - 26)

0,00048,86 0,00

TITOL 3 01.05.01

OBRA PRESSUPOST  PCQ-V0401

CAPÍTOL R7-RAMAL 705

TITOL 3 D0302

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
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1 J0B1770B U Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer,
segons la norma UNE-EN ISO 7438  (P - 11)

0,00015,68 0,00

2 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461 (P - 27)

0,00012,86 0,00

3 J7J12101 U Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de
junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 21)

0,00097,04 0,00

4 J7J17101 U Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a
temperatura ambient d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628 (P - 25)

0,00048,38 0,00

5 J7J16101 U Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una
mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P -
24)

0,000269,14 0,00

6 J7J15101 U Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628
(P - 23)

0,00090,07 0,00

7 J7116106 U Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al
trencament d'una mostra de làmina bituminosa per a
impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1 (P -
19)

0,000101,18 0,00

8 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o
planxa d'acer de secció plena laminat en calent, segons l'article
28-1 de la Instrucció EAE 2011 (P - 8)

0,00040,15 0,00

9 J7J1K602 U Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE ISO
1431-1
 (P - 26)

0,00048,86 0,00

10 J7J11101 U Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 20)

0,00082,47 0,00

11 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat,
segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 10)

0,000164,20 0,00

12 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE-EN ISO 148-1 (P - 9)

0,000178,16 0,00

13 J7J14101 U Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 22)

0,00039,85 0,00

14 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3 (P - 7)

0,00082,33 0,00

TITOL 3 01.05.02

OBRA PRESSUPOST  PCQ-V0401

CAPÍTOL R7-RAMAL 705

TITOL 3 D0503

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J7J1K602 U Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE ISO
1431-1
 (P - 26)

0,00048,86 0,00

2 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE-EN ISO 148-1 (P - 9)

0,000178,16 0,00

3 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o 0,00040,15 0,00
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planxa d'acer de secció plena laminat en calent, segons l'article
28-1 de la Instrucció EAE 2011 (P - 8)

4 J7J16101 U Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una
mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P -
24)

0,000269,14 0,00

5 J7J17101 U Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a
temperatura ambient d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628 (P - 25)

0,00048,38 0,00

6 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat,
segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 10)

0,000164,20 0,00

7 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3 (P - 7)

0,00082,33 0,00

8 J0B1770B U Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer,
segons la norma UNE-EN ISO 7438  (P - 11)

0,00015,68 0,00

9 J7J15101 U Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628
(P - 23)

0,00090,07 0,00

10 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461 (P - 27)

0,00012,86 0,00

11 J7J12101 U Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de
junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 21)

0,00097,04 0,00

12 J7116106 U Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al
trencament d'una mostra de làmina bituminosa per a
impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1 (P -
19)

0,000101,18 0,00

13 J7J11101 U Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 20)

0,00082,47 0,00

14 J7J14101 U Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 22)

0,00039,85 0,00

TITOL 3 01.05.03

OBRA PRESSUPOST  PCQ-V0401

CAPÍTOL R7-RAMAL 705

TITOL 3 D0604

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o
planxa d'acer de secció plena laminat en calent, segons l'article
28-1 de la Instrucció EAE 2011 (P - 8)

0,00040,15 0,00

2 J7J11101 U Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 20)

0,00082,47 0,00

3 J7J16101 U Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una
mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P -
24)

0,000269,14 0,00

4 J7J14101 U Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 22)

0,00039,85 0,00

5 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE-EN ISO 148-1 (P - 9)

0,000178,16 0,00

6 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc

0,00082,33 0,00
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provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3 (P - 7)

7 J7116106 U Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al
trencament d'una mostra de làmina bituminosa per a
impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1 (P -
19)

0,000101,18 0,00

8 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat,
segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 10)

0,000164,20 0,00

9 J7J17101 U Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a
temperatura ambient d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628 (P - 25)

0,00048,38 0,00

10 J7J1K602 U Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE ISO
1431-1
 (P - 26)

0,00048,86 0,00

11 J7J12101 U Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de
junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 21)

0,00097,04 0,00

12 J7J15101 U Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628
(P - 23)

0,00090,07 0,00

13 J0B1770B U Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer,
segons la norma UNE-EN ISO 7438  (P - 11)

0,00015,68 0,00

14 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461 (P - 27)

0,00012,86 0,00

TITOL 3 01.05.04

OBRA PRESSUPOST  PCQ-V0401

CAPÍTOL R7-RAMAL 705

TITOL 3 D0705

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3 (P - 7)

0,00082,33 0,00

2 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE-EN ISO 148-1 (P - 9)

0,000178,16 0,00

3 J7J12101 U Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de
junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 21)

0,00097,04 0,00

4 J7J16101 U Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una
mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P -
24)

0,000269,14 0,00

5 J7J15101 U Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628
(P - 23)

0,00090,07 0,00

6 J7J11101 U Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 20)

0,00082,47 0,00

7 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o
planxa d'acer de secció plena laminat en calent, segons l'article
28-1 de la Instrucció EAE 2011 (P - 8)

0,00040,15 0,00

8 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461 (P - 27)

0,00012,86 0,00
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9 J0B1770B U Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer,
segons la norma UNE-EN ISO 7438  (P - 11)

0,00015,68 0,00

10 J7116106 U Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al
trencament d'una mostra de làmina bituminosa per a
impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1 (P -
19)

0,000101,18 0,00

11 J7J14101 U Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 22)

0,00039,85 0,00

12 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat,
segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 10)

0,000164,20 0,00

13 J7J1K602 U Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE ISO
1431-1
 (P - 26)

0,00048,86 0,00

14 J7J17101 U Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a
temperatura ambient d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628 (P - 25)

0,00048,38 0,00

TITOL 3 01.05.05

OBRA PRESSUPOST  PCQ-V0401

CAPÍTOL R7-RAMAL 705

TITOL 3 D0806

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J7J16101 U Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una
mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P -
24)

0,000269,14 0,00

2 J7J14101 U Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 22)

0,00039,85 0,00

3 J7J12101 U Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de
junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 21)

0,00097,04 0,00

4 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE-EN ISO 148-1 (P - 9)

0,000178,16 0,00

5 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat,
segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 10)

0,000164,20 0,00

6 J7J11101 U Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 20)

0,00082,47 0,00

7 J0B1770B U Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer,
segons la norma UNE-EN ISO 7438  (P - 11)

0,00015,68 0,00

8 J7116106 U Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al
trencament d'una mostra de làmina bituminosa per a
impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1 (P -
19)

0,000101,18 0,00

9 J7J17101 U Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a
temperatura ambient d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628 (P - 25)

0,00048,38 0,00

10 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461 (P - 27)

0,00012,86 0,00

11 J7J15101 U Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628
(P - 23)

0,00090,07 0,00
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12 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o
planxa d'acer de secció plena laminat en calent, segons l'article
28-1 de la Instrucció EAE 2011 (P - 8)

0,00040,15 0,00

13 J7J1K602 U Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE ISO
1431-1
 (P - 26)

0,00048,86 0,00

TITOL 3 01.05.06

OBRA PRESSUPOST  PCQ-V0401

CAPÍTOL R7-RAMAL 705

TITOL 3 D09D9

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J7J11101 U Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 20)

0,00082,47 0,00

2 J7J14101 U Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 22)

0,00039,85 0,00

3 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE-EN ISO 148-1 (P - 9)

0,000178,16 0,00

4 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o
planxa d'acer de secció plena laminat en calent, segons l'article
28-1 de la Instrucció EAE 2011 (P - 8)

0,00040,15 0,00

5 J7J16101 U Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una
mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P -
24)

0,000269,14 0,00

6 J7J17101 U Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a
temperatura ambient d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628 (P - 25)

0,00048,38 0,00

7 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat,
segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 10)

0,000164,20 0,00

8 J7116106 U Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al
trencament d'una mostra de làmina bituminosa per a
impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1 (P -
19)

0,000101,18 0,00

9 J7J1K602 U Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE ISO
1431-1
 (P - 26)

0,00048,86 0,00

10 J0B1770B U Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer,
segons la norma UNE-EN ISO 7438  (P - 11)

0,00015,68 0,00

11 J7J15101 U Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628
(P - 23)

0,00090,07 0,00

12 J7J12101 U Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de
junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 21)

0,00097,04 0,00

13 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461 (P - 27)

0,00012,86 0,00

TITOL 3 01.05.D9

OBRA PRESSUPOST  PCQ-V0401
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CAPÍTOL R6B-RAMAL ANOIA06

TITOL 3 D101

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J7J12101 U Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de
junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 21)

0,00097,04 0,00

2 J7J16101 U Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una
mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P -
24)

0,000269,14 0,00

3 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE-EN ISO 148-1 (P - 9)

0,000178,16 0,00

4 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels
isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P -
17)

0,00011,32 0,00

5 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un
sòl, segons la norma NLT 357 (P - 18)

0,000157,06 0,00

6 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103101 (P - 1)

0,00036,45 0,00

7 J7J11101 U Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 20)

0,00082,47 0,00

8 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104
(P - 2)

0,00029,97 0,00

9 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461 (P - 27)

0,00012,86 0,00

10 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat,
segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 10)

0,000164,20 0,00

11 J7J14101 U Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 22)

0,00039,85 0,00

12 J2VCP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT
103 (P - 16)

0,00014,69 0,00

13 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 6)

0,00032,34 0,00

14 J7116106 U Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al
trencament d'una mostra de làmina bituminosa per a
impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1 (P -
19)

0,000101,18 0,00

15 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103204 (P - 5)

0,00035,80 0,00

16 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 3)

0,00074,22 0,00

17 J7J15101 U Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628
(P - 23)

0,00090,07 0,00

18 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103502 (P - 4)

0,000139,10 0,00

19 J7J1K602 U Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE ISO
1431-1
 (P - 26)

0,00048,86 0,00
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20 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o
planxa d'acer de secció plena laminat en calent, segons l'article
28-1 de la Instrucció EAE 2011 (P - 8)

0,00040,15 0,00

21 J7J17101 U Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a
temperatura ambient d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628 (P - 25)

0,00048,38 0,00

22 J0B1770B U Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer,
segons la norma UNE-EN ISO 7438  (P - 11)

0,00015,68 0,00

TITOL 3 01.06.01

OBRA PRESSUPOST  PCQ-V0401

CAPÍTOL R6B-RAMAL ANOIA06

TITOL 3 D202

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J7J15101 U Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628
(P - 23)

0,00090,07 0,00

2 J7J14101 U Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 22)

0,00039,85 0,00

3 J7J11101 U Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 20)

0,00082,47 0,00

4 J7116106 U Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al
trencament d'una mostra de làmina bituminosa per a
impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1 (P -
19)

0,000101,18 0,00

5 J7J12101 U Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de
junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 21)

0,00097,04 0,00

6 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o
planxa d'acer de secció plena laminat en calent, segons l'article
28-1 de la Instrucció EAE 2011 (P - 8)

0,00040,15 0,00

7 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE-EN ISO 148-1 (P - 9)

0,000178,16 0,00

8 J7J16101 U Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una
mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P -
24)

0,000269,14 0,00

9 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat,
segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 10)

0,000164,20 0,00

10 J7J17101 U Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a
temperatura ambient d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628 (P - 25)

0,00048,38 0,00

11 J0B1770B U Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer,
segons la norma UNE-EN ISO 7438  (P - 11)

0,00015,68 0,00

12 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461 (P - 27)

0,00012,86 0,00

13 J7J1K602 U Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE ISO
1431-1
 (P - 26)

0,00048,86 0,00

TITOL 3 01.06.02
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OBRA PRESSUPOST  PCQ-V0401

CAPÍTOL R6B-RAMAL ANOIA06

TITOL 3 D303

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103502 (P - 4)

0,000139,10 0,00

2 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un
sòl, segons la norma NLT 357 (P - 18)

0,000157,06 0,00

3 J2VCP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT
103 (P - 16)

0,00014,69 0,00

4 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels
isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P -
17)

0,00011,32 0,00

5 J7J17101 U Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a
temperatura ambient d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628 (P - 25)

0,00048,38 0,00

6 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 3)

0,00074,22 0,00

7 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat,
segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 10)

0,000164,20 0,00

8 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104
(P - 2)

0,00029,97 0,00

9 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103204 (P - 5)

0,00035,80 0,00

10 J0B1770B U Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer,
segons la norma UNE-EN ISO 7438  (P - 11)

0,00015,68 0,00

11 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461 (P - 27)

0,00012,86 0,00

12 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 6)

0,00032,34 0,00

13 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103101 (P - 1)

0,00036,45 0,00

14 J7J12101 U Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de
junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 21)

0,00097,04 0,00

15 J7J14101 U Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 22)

0,00039,85 0,00

16 J7J16101 U Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una
mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P -
24)

0,000269,14 0,00

17 J7J15101 U Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628
(P - 23)

0,00090,07 0,00

18 J7116106 U Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al
trencament d'una mostra de làmina bituminosa per a
impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1 (P -
19)

0,000101,18 0,00

19 J7J1K602 U Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE ISO
1431-1

0,00048,86 0,00
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 (P - 26)

20 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE-EN ISO 148-1 (P - 9)

0,000178,16 0,00

21 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o
planxa d'acer de secció plena laminat en calent, segons l'article
28-1 de la Instrucció EAE 2011 (P - 8)

0,00040,15 0,00

22 J7J11101 U Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 20)

0,00082,47 0,00

TITOL 3 01.06.03

OBRA PRESSUPOST  PCQ-V0401

CAPÍTOL R6B-RAMAL ANOIA06

TITOL 3 D404

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J7116106 U Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al
trencament d'una mostra de làmina bituminosa per a
impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1 (P -
19)

0,000101,18 0,00

2 JFA1T60F U Determinació de les propietats inicials en tracció longitudinal a
laboratori, d'un element de PRFV, segons la norma UNE-EN 1393
(P - 28)

0,000266,10 0,00

3 J7J16101 U Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una
mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P -
24)

0,000269,14 0,00

4 J7J1K602 U Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE ISO
1431-1
 (P - 26)

0,00048,86 0,00

5 J7J17101 U Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a
temperatura ambient d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628 (P - 25)

0,00048,38 0,00

6 J7J12101 U Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de
junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 21)

0,00097,04 0,00

7 J7J14101 U Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 22)

0,00039,85 0,00

8 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o
planxa d'acer de secció plena laminat en calent, segons l'article
28-1 de la Instrucció EAE 2011 (P - 8)

0,00040,15 0,00

9 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE-EN ISO 148-1 (P - 9)

0,000178,16 0,00

10 J7J11101 U Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 20)

0,00082,47 0,00

11 J0B1770B U Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer,
segons la norma UNE-EN ISO 7438  (P - 11)

0,00015,68 0,00

12 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461 (P - 27)

0,00012,86 0,00

13 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat,
segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 10)

0,000164,20 0,00

14 J7J15101 U Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628
(P - 23)

0,00090,07 0,00
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TITOL 3 01.06.04

OBRA PRESSUPOST  PCQ-V0401

CAPÍTOL R6B-RAMAL ANOIA06

TITOL 3 D505

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J7J11101 U Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 20)

0,00082,47 0,00

2 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o
planxa d'acer de secció plena laminat en calent, segons l'article
28-1 de la Instrucció EAE 2011 (P - 8)

0,00040,15 0,00

3 J7J12101 U Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de
junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 21)

0,00097,04 0,00

4 J7J16101 U Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una
mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P -
24)

0,000269,14 0,00

5 J0B1770B U Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer,
segons la norma UNE-EN ISO 7438  (P - 11)

0,00015,68 0,00

6 J7J14101 U Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 22)

0,00039,85 0,00

7 J7J1K602 U Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE ISO
1431-1
 (P - 26)

0,00048,86 0,00

8 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat,
segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 10)

0,000164,20 0,00

9 J7116106 U Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al
trencament d'una mostra de làmina bituminosa per a
impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1 (P -
19)

0,000101,18 0,00

10 J7J15101 U Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628
(P - 23)

0,00090,07 0,00

11 J7J17101 U Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a
temperatura ambient d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628 (P - 25)

0,00048,38 0,00

12 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461 (P - 27)

0,00012,86 0,00

13 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE-EN ISO 148-1 (P - 9)

0,000178,16 0,00

TITOL 3 01.06.05

OBRA PRESSUPOST  PCQ-V0401

CAPÍTOL R6B-RAMAL ANOIA06

TITOL 3 D606

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 3)

0,00074,22 0,00

2 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat,
segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 10)

0,000164,20 0,00
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3 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103502 (P - 4)

1,000139,10 139,10

4 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent
d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE
36068 (P - 15)

0,00023,46 0,00

5 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o
planxa d'acer de secció plena laminat en calent, segons l'article
28-1 de la Instrucció EAE 2011 (P - 8)

0,00040,15 0,00

6 J7J12101 U Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de
junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 21)

0,00097,04 0,00

7 J7J14101 U Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 22)

0,00039,85 0,00

8 J7J11101 U Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 20)

0,00082,47 0,00

9 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104
(P - 2)

0,00029,97 0,00

10 J2VCP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT
103 (P - 16)

0,00014,69 0,00

11 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461 (P - 27)

0,00012,86 0,00

12 J7J15101 U Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628
(P - 23)

0,00090,07 0,00

13 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del
0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO
15630-1 (P - 13)

0,00052,47 0,00

14 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P -
14)

1,00020,65 20,65

15 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels
isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P -
17)

0,00011,32 0,00

16 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO
15630-1 (P - 12)

1,00094,59 94,59

17 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3 (P - 7)

0,00082,33 0,00

18 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un
sòl, segons la norma NLT 357 (P - 18)

0,000157,06 0,00

19 J7116106 U Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al
trencament d'una mostra de làmina bituminosa per a
impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1 (P -
19)

0,000101,18 0,00

20 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 6)

0,00032,34 0,00

21 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103204 (P - 5)

0,00035,80 0,00
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22 J7J16101 U Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una
mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P -
24)

0,000269,14 0,00

23 J0B1770B U Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer,
segons la norma UNE-EN ISO 7438  (P - 11)

0,00015,68 0,00

24 J7J17101 U Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a
temperatura ambient d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628 (P - 25)

0,00048,38 0,00

25 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103101 (P - 1)

0,00036,45 0,00

26 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE-EN ISO 148-1 (P - 9)

0,000178,16 0,00

27 J7J1K602 U Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE ISO
1431-1
 (P - 26)

0,00048,86 0,00

TITOL 3 01.06.06

OBRA PRESSUPOST  PCQ-V0401

CAPÍTOL R6B-RAMAL ANOIA06

TITOL 3 D707

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3 (P - 7)

0,00082,33 0,00

2 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o
planxa d'acer de secció plena laminat en calent, segons l'article
28-1 de la Instrucció EAE 2011 (P - 8)

0,00040,15 0,00

3 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 3)

0,00074,22 0,00

4 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un
sòl, segons la norma NLT 357 (P - 18)

1,000157,06 157,06

5 J0B1770B U Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer,
segons la norma UNE-EN ISO 7438  (P - 11)

0,00015,68 0,00

6 J7J17101 U Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a
temperatura ambient d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628 (P - 25)

0,00048,38 0,00

7 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103502 (P - 4)

0,000139,10 0,00

8 J2VCP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT
103 (P - 16)

2,00014,69 29,38

9 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE-EN ISO 148-1 (P - 9)

0,000178,16 0,00

10 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104
(P - 2)

0,00029,97 0,00

11 J7J11101 U Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 20)

0,00082,47 0,00

12 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons 0,00036,45 0,00
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la norma UNE 103101 (P - 1)

13 J7116106 U Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al
trencament d'una mostra de làmina bituminosa per a
impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1 (P -
19)

0,000101,18 0,00

14 J7J15101 U Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628
(P - 23)

0,00090,07 0,00

15 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103204 (P - 5)

0,00035,80 0,00

16 J7J16101 U Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una
mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P -
24)

0,000269,14 0,00

17 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461 (P - 27)

0,00012,86 0,00

18 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels
isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P -
17)

10,00011,32 113,20

19 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat,
segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 10)

0,000164,20 0,00

20 J7J1K602 U Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE ISO
1431-1
 (P - 26)

0,00048,86 0,00

21 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 6)

0,00032,34 0,00

22 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent
d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE
36068 (P - 15)

1,00023,46 23,46

23 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del
0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO
15630-1 (P - 13)

1,00052,47 52,47

24 J7J12101 U Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de
junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 21)

0,00097,04 0,00

25 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO
15630-1 (P - 12)

0,00094,59 0,00

26 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P -
14)

0,00020,65 0,00

27 J7J14101 U Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 22)

0,00039,85 0,00

TITOL 3 01.06.07

OBRA PRESSUPOST  PCQ-V0401

CAPÍTOL R6B-RAMAL ANOIA06

TITOL 3 D808

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat,
segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 10)

0,000164,20 0,00
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2 J7J14101 U Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 22)

0,00039,85 0,00

3 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o
planxa d'acer de secció plena laminat en calent, segons l'article
28-1 de la Instrucció EAE 2011 (P - 8)

0,00040,15 0,00

4 J7116106 U Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al
trencament d'una mostra de làmina bituminosa per a
impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1 (P -
19)

0,000101,18 0,00

5 J7J1K602 U Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE ISO
1431-1
 (P - 26)

0,00048,86 0,00

6 J7J15101 U Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628
(P - 23)

0,00090,07 0,00

7 J7J11101 U Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 20)

0,00082,47 0,00

8 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE-EN ISO 148-1 (P - 9)

0,000178,16 0,00

9 J7J17101 U Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a
temperatura ambient d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628 (P - 25)

0,00048,38 0,00

10 J7J12101 U Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de
junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 21)

0,00097,04 0,00

11 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461 (P - 27)

0,00012,86 0,00

12 J7J16101 U Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una
mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P -
24)

0,000269,14 0,00

13 J0B1770B U Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer,
segons la norma UNE-EN ISO 7438  (P - 11)

0,00015,68 0,00

TITOL 3 01.06.08

OBRA PRESSUPOST  PCQ-V0401

CAPÍTOL R6B-RAMAL ANOIA06

TITOL 3 D909

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat,
segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 10)

0,000164,20 0,00

2 J7J15101 U Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628
(P - 23)

0,00090,07 0,00

3 J7J11101 U Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 20)

0,00082,47 0,00

4 J7J16101 U Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una
mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P -
24)

0,000269,14 0,00

5 J7116106 U Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al
trencament d'una mostra de làmina bituminosa per a
impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1 (P -
19)

0,000101,18 0,00
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6 J0B1770B U Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer,
segons la norma UNE-EN ISO 7438  (P - 11)

0,00015,68 0,00

7 J7J17101 U Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a
temperatura ambient d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628 (P - 25)

0,00048,38 0,00

8 J7J1K602 U Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE ISO
1431-1
 (P - 26)

0,00048,86 0,00

9 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461 (P - 27)

0,00012,86 0,00

10 J7J12101 U Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de
junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 21)

0,00097,04 0,00

11 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o
planxa d'acer de secció plena laminat en calent, segons l'article
28-1 de la Instrucció EAE 2011 (P - 8)

0,00040,15 0,00

12 J7J14101 U Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 22)

0,00039,85 0,00

13 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE-EN ISO 148-1 (P - 9)

0,000178,16 0,00

TITOL 3 01.06.09

OBRA PRESSUPOST  PCQ-V0401

CAPÍTOL R6B-RAMAL ANOIA06

TITOL 3 D1010

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J7J1K602 U Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE ISO
1431-1
 (P - 26)

0,00048,86 0,00

2 J7J12101 U Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de
junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 21)

0,00097,04 0,00

3 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461 (P - 27)

0,00012,86 0,00

4 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o
planxa d'acer de secció plena laminat en calent, segons l'article
28-1 de la Instrucció EAE 2011 (P - 8)

0,00040,15 0,00

5 J7J14101 U Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 22)

0,00039,85 0,00

6 J7J16101 U Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una
mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P -
24)

0,000269,14 0,00

7 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat,
segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 10)

0,000164,20 0,00

8 J7116106 U Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al
trencament d'una mostra de làmina bituminosa per a
impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1 (P -
19)

0,000101,18 0,00

9 J0B1770B U Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer,
segons la norma UNE-EN ISO 7438  (P - 11)

0,00015,68 0,00

10 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la 0,000178,16 0,00
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norma UNE-EN ISO 148-1 (P - 9)

11 J7J17101 U Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a
temperatura ambient d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628 (P - 25)

0,00048,38 0,00

12 J7J11101 U Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 20)

0,00082,47 0,00

13 J7J15101 U Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628
(P - 23)

0,00090,07 0,00

TITOL 3 01.06.10

OBRA PRESSUPOST  PCQ-V0401

CAPÍTOL R6B-RAMAL ANOIA06

TITOL 3 D1111

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461 (P - 27)

0,00012,86 0,00

2 J7J15101 U Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628
(P - 23)

0,00090,07 0,00

3 J7J14101 U Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 22)

0,00039,85 0,00

4 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE-EN ISO 148-1 (P - 9)

0,000178,16 0,00

5 J7J11101 U Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 20)

0,00082,47 0,00

6 J7J17101 U Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a
temperatura ambient d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628 (P - 25)

0,00048,38 0,00

7 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o
planxa d'acer de secció plena laminat en calent, segons l'article
28-1 de la Instrucció EAE 2011 (P - 8)

0,00040,15 0,00

8 J0B1770B U Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer,
segons la norma UNE-EN ISO 7438  (P - 11)

0,00015,68 0,00

9 J7116106 U Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al
trencament d'una mostra de làmina bituminosa per a
impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1 (P -
19)

0,000101,18 0,00

10 J7J16101 U Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una
mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P -
24)

0,000269,14 0,00

11 J7J1K602 U Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE ISO
1431-1
 (P - 26)

0,00048,86 0,00

12 J7J12101 U Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de
junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 21)

0,00097,04 0,00

13 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat,
segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 10)

0,000164,20 0,00

TITOL 3 01.06.11
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OBRA PRESSUPOST  PCQ-V0401

CAPÍTOL R6B-RAMAL ANOIA06

TITOL 3 D1212

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J7J12101 U Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de
junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 21)

0,00097,04 0,00

2 J7J1K602 U Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE ISO
1431-1
 (P - 26)

0,00048,86 0,00

3 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461 (P - 27)

0,00012,86 0,00

4 J7J14101 U Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 22)

0,00039,85 0,00

5 J0B1770B U Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer,
segons la norma UNE-EN ISO 7438  (P - 11)

0,00015,68 0,00

6 J7J16101 U Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una
mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P -
24)

0,000269,14 0,00

7 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o
planxa d'acer de secció plena laminat en calent, segons l'article
28-1 de la Instrucció EAE 2011 (P - 8)

0,00040,15 0,00

8 J7J11101 U Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 20)

0,00082,47 0,00

9 J7J15101 U Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628
(P - 23)

0,00090,07 0,00

10 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat,
segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 10)

0,000164,20 0,00

11 J7116106 U Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al
trencament d'una mostra de làmina bituminosa per a
impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1 (P -
19)

0,000101,18 0,00

12 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE-EN ISO 148-1 (P - 9)

0,000178,16 0,00

13 J7J17101 U Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a
temperatura ambient d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628 (P - 25)

0,00048,38 0,00

TITOL 3 01.06.12

OBRA PRESSUPOST  PCQ-V0401

CAPÍTOL R6B-RAMAL ANOIA06

TITOL 3 D1313

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat,
segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 10)

0,000164,20 0,00

2 J7J12101 U Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de
junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 21)

0,00097,04 0,00

3 J7J14101 U Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 22)

0,00039,85 0,00
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4 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE-EN ISO 148-1 (P - 9)

0,000178,16 0,00

5 J7J1K602 U Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE ISO
1431-1
 (P - 26)

0,00048,86 0,00

6 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o
planxa d'acer de secció plena laminat en calent, segons l'article
28-1 de la Instrucció EAE 2011 (P - 8)

0,00040,15 0,00

7 J0B1770B U Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer,
segons la norma UNE-EN ISO 7438  (P - 11)

0,00015,68 0,00

8 J7116106 U Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al
trencament d'una mostra de làmina bituminosa per a
impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1 (P -
19)

0,000101,18 0,00

9 J7J11101 U Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 20)

0,00082,47 0,00

10 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461 (P - 27)

0,00012,86 0,00

11 J7J17101 U Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a
temperatura ambient d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628 (P - 25)

0,00048,38 0,00

12 J7J16101 U Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una
mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P -
24)

0,000269,14 0,00

13 J7J15101 U Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628
(P - 23)

0,00090,07 0,00

TITOL 3 01.06.13

OBRA PRESSUPOST  PCQ-V0401

CAPÍTOL R6B-RAMAL ANOIA06

TITOL 3 D1414

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J7J16101 U Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una
mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P -
24)

0,000269,14 0,00

2 J7J11101 U Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 20)

0,00082,47 0,00

3 J7J14101 U Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 22)

0,00039,85 0,00

4 J7J12101 U Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de
junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 21)

0,00097,04 0,00

5 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461 (P - 27)

0,00012,86 0,00

6 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat,
segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 10)

0,000164,20 0,00

7 J7J15101 U Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628
(P - 23)

0,00090,07 0,00

8 J7116106 U Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al 0,000101,18 0,00
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trencament d'una mostra de làmina bituminosa per a
impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1 (P -
19)

9 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE-EN ISO 148-1 (P - 9)

0,000178,16 0,00

10 J7J17101 U Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a
temperatura ambient d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628 (P - 25)

0,00048,38 0,00

11 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o
planxa d'acer de secció plena laminat en calent, segons l'article
28-1 de la Instrucció EAE 2011 (P - 8)

0,00040,15 0,00

12 J0B1770B U Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer,
segons la norma UNE-EN ISO 7438  (P - 11)

0,00015,68 0,00

13 J7J1K602 U Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE ISO
1431-1
 (P - 26)

0,00048,86 0,00

TITOL 3 01.06.14

OBRA PRESSUPOST  PCQ-V0401

CAPÍTOL R6B-RAMAL ANOIA06

TITOL 3 D1515

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J7J17101 U Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a
temperatura ambient d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628 (P - 25)

0,00048,38 0,00

2 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat,
segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 10)

0,000164,20 0,00

3 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o
planxa d'acer de secció plena laminat en calent, segons l'article
28-1 de la Instrucció EAE 2011 (P - 8)

0,00040,15 0,00

4 J7J11101 U Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 20)

0,00082,47 0,00

5 J7J15101 U Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628
(P - 23)

0,00090,07 0,00

6 J7J12101 U Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de
junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 21)

0,00097,04 0,00

7 J7J14101 U Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 22)

0,00039,85 0,00

8 J7J1K602 U Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE ISO
1431-1
 (P - 26)

0,00048,86 0,00

9 J7J16101 U Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una
mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P -
24)

0,000269,14 0,00

10 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461 (P - 27)

0,00012,86 0,00

11 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE-EN ISO 148-1 (P - 9)

0,000178,16 0,00

12 J0B1770B U Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, 0,00015,68 0,00
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segons la norma UNE-EN ISO 7438  (P - 11)

13 J7116106 U Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al
trencament d'una mostra de làmina bituminosa per a
impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1 (P -
19)

0,000101,18 0,00

TITOL 3 01.06.15

OBRA PRESSUPOST  PCQ-V0401

CAPÍTOL R6B-RAMAL ANOIA06

TITOL 3 D1616

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J7J16101 U Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una
mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P -
24)

0,000269,14 0,00

2 J7J12101 U Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de
junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 21)

0,00097,04 0,00

3 J7J14101 U Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 22)

0,00039,85 0,00

4 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE-EN ISO 148-1 (P - 9)

0,000178,16 0,00

5 J7J1K602 U Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE ISO
1431-1
 (P - 26)

0,00048,86 0,00

6 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o
planxa d'acer de secció plena laminat en calent, segons l'article
28-1 de la Instrucció EAE 2011 (P - 8)

0,00040,15 0,00

7 J0B1770B U Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer,
segons la norma UNE-EN ISO 7438  (P - 11)

0,00015,68 0,00

8 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat,
segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 10)

0,000164,20 0,00

9 J7J17101 U Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a
temperatura ambient d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628 (P - 25)

0,00048,38 0,00

10 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461 (P - 27)

0,00012,86 0,00

11 J7J11101 U Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 20)

0,00082,47 0,00

12 J7J15101 U Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628
(P - 23)

0,00090,07 0,00

13 J7116106 U Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al
trencament d'una mostra de làmina bituminosa per a
impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1 (P -
19)

0,000101,18 0,00

TITOL 3 01.06.16

OBRA PRESSUPOST  PCQ-V0401

CAPÍTOL R6B-RAMAL ANOIA06

TITOL 3 D1717

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
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1 J7J16101 U Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una
mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P -
24)

0,000269,14 0,00

2 J7J17101 U Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a
temperatura ambient d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628 (P - 25)

0,00048,38 0,00

3 J7J11101 U Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 20)

0,00082,47 0,00

4 J7J1K602 U Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE ISO
1431-1
 (P - 26)

0,00048,86 0,00

5 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461 (P - 27)

0,00012,86 0,00

6 J7116106 U Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al
trencament d'una mostra de làmina bituminosa per a
impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1 (P -
19)

0,000101,18 0,00

7 J0B1770B U Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer,
segons la norma UNE-EN ISO 7438  (P - 11)

0,00015,68 0,00

8 J7J15101 U Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628
(P - 23)

0,00090,07 0,00

9 J7J14101 U Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 22)

0,00039,85 0,00

10 J7J12101 U Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de
junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 21)

0,00097,04 0,00

11 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o
planxa d'acer de secció plena laminat en calent, segons l'article
28-1 de la Instrucció EAE 2011 (P - 8)

0,00040,15 0,00

12 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat,
segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 10)

0,000164,20 0,00

13 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE-EN ISO 148-1 (P - 9)

0,000178,16 0,00

TITOL 3 01.06.17

OBRA PRESSUPOST  PCQ-V0401

CAPÍTOL R6B-RAMAL ANOIA06

TITOL 3 D1818

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J0B1770B U Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer,
segons la norma UNE-EN ISO 7438  (P - 11)

0,00015,68 0,00

2 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE-EN ISO 148-1 (P - 9)

0,000178,16 0,00

3 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o
planxa d'acer de secció plena laminat en calent, segons l'article
28-1 de la Instrucció EAE 2011 (P - 8)

0,00040,15 0,00

4 J7J17101 U Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a
temperatura ambient d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628 (P - 25)

0,00048,38 0,00

5 J7J11101 U Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt 0,00082,47 0,00
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d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 20)

6 J7J14101 U Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 22)

0,00039,85 0,00

7 J7J15101 U Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628
(P - 23)

0,00090,07 0,00

8 J7116106 U Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al
trencament d'una mostra de làmina bituminosa per a
impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1 (P -
19)

0,000101,18 0,00

9 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat,
segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 10)

0,000164,20 0,00

10 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461 (P - 27)

0,00012,86 0,00

11 J7J1K602 U Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE ISO
1431-1
 (P - 26)

0,00048,86 0,00

12 J7J16101 U Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una
mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P -
24)

0,000269,14 0,00

13 J7J12101 U Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de
junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 21)

0,00097,04 0,00

TITOL 3 01.06.18

OBRA PRESSUPOST  PCQ-V0401

CAPÍTOL R6B-RAMAL ANOIA06

TITOL 3 D2020

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE-EN ISO 148-1 (P - 9)

0,000178,16 0,00

2 J7J1K602 U Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE ISO
1431-1
 (P - 26)

0,00048,86 0,00

3 J7J11101 U Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 20)

0,00082,47 0,00

4 J7J14101 U Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 22)

0,00039,85 0,00

5 J0B1770B U Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer,
segons la norma UNE-EN ISO 7438  (P - 11)

1,00015,68 15,68

6 J7J17101 U Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a
temperatura ambient d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628 (P - 25)

0,00048,38 0,00

7 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461 (P - 27)

0,00012,86 0,00

8 J7116106 U Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al
trencament d'una mostra de làmina bituminosa per a
impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1 (P -
19)

0,000101,18 0,00

9 J7J15101 U Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

0,00090,07 0,00
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(P - 23)

10 J7J16101 U Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una
mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P -
24)

0,000269,14 0,00

11 JFA1T60F U Determinació de les propietats inicials en tracció longitudinal a
laboratori, d'un element de PRFV, segons la norma UNE-EN 1393
(P - 28)

0,000266,10 0,00

12 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat,
segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 10)

0,000164,20 0,00

13 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o
planxa d'acer de secció plena laminat en calent, segons l'article
28-1 de la Instrucció EAE 2011 (P - 8)

0,00040,15 0,00

14 J7J12101 U Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de
junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 21)

0,00097,04 0,00

TITOL 3 01.06.20

OBRA PRESSUPOST  PCQ-V0401

CAPÍTOL R6B-RAMAL ANOIA06

TITOL 3 D2121

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J7116106 U Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al
trencament d'una mostra de làmina bituminosa per a
impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1 (P -
19)

0,000101,18 0,00

2 J7J14101 U Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 22)

0,00039,85 0,00

3 J7J15101 U Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628
(P - 23)

0,00090,07 0,00

4 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 3)

0,00074,22 0,00

5 J0B1770B U Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer,
segons la norma UNE-EN ISO 7438  (P - 11)

0,00015,68 0,00

6 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels
isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P -
17)

0,00011,32 0,00

7 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat,
segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 10)

0,000164,20 0,00

8 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE-EN ISO 148-1 (P - 9)

1,000178,16 178,16

9 J2VCP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT
103 (P - 16)

0,00014,69 0,00

10 JFA1T60F U Determinació de les propietats inicials en tracció longitudinal a
laboratori, d'un element de PRFV, segons la norma UNE-EN 1393
(P - 28)

0,000266,10 0,00

11 J7J16101 U Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una
mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P -
24)

0,000269,14 0,00

12 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 6)

0,00032,34 0,00

EUR

Pla de control

PRESSUPOST Pàg.:* 52

13 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un
sòl, segons la norma NLT 357 (P - 18)

0,000157,06 0,00

14 J7J17101 U Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a
temperatura ambient d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628 (P - 25)

0,00048,38 0,00

15 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103502 (P - 4)

0,000139,10 0,00

16 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o
planxa d'acer de secció plena laminat en calent, segons l'article
28-1 de la Instrucció EAE 2011 (P - 8)

1,00040,15 40,15

17 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104
(P - 2)

0,00029,97 0,00

18 J7J11101 U Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 20)

0,00082,47 0,00

19 J7J1K602 U Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE ISO
1431-1
 (P - 26)

0,00048,86 0,00

20 J7J12101 U Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de
junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 21)

0,00097,04 0,00

21 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461 (P - 27)

3,00012,86 38,58

22 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103204 (P - 5)

0,00035,80 0,00

23 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103101 (P - 1)

0,00036,45 0,00

TITOL 3 01.06.21

OBRA PRESSUPOST  PCQ-V0401

CAPÍTOL R6B-RAMAL ANOIA06

TITOL 3 D2222

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J7J16101 U Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una
mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P -
24)

0,000269,14 0,00

2 J7J17101 U Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a
temperatura ambient d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628 (P - 25)

0,00048,38 0,00

3 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461 (P - 27)

0,00012,86 0,00

4 J7J15101 U Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628
(P - 23)

0,00090,07 0,00

5 J7116106 U Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al
trencament d'una mostra de làmina bituminosa per a
impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1 (P -
19)

0,000101,18 0,00

6 J7J12101 U Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de
junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 21)

0,00097,04 0,00
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7 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat,
segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 10)

0,000164,20 0,00

8 J0B1770B U Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer,
segons la norma UNE-EN ISO 7438  (P - 11)

0,00015,68 0,00

9 J7J11101 U Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 20)

0,00082,47 0,00

10 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o
planxa d'acer de secció plena laminat en calent, segons l'article
28-1 de la Instrucció EAE 2011 (P - 8)

0,00040,15 0,00

11 J7J14101 U Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 22)

0,00039,85 0,00

12 J7J1K602 U Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE ISO
1431-1
 (P - 26)

0,00048,86 0,00

13 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE-EN ISO 148-1 (P - 9)

0,000178,16 0,00

TITOL 3 01.06.22

OBRA PRESSUPOST  PCQ-V0401

CAPÍTOL R6B-RAMAL ANOIA06

TITOL 3 D2323

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J7J14101 U Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 22)

0,00039,85 0,00

2 J7J15101 U Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628
(P - 23)

0,00090,07 0,00

3 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE-EN ISO 148-1 (P - 9)

0,000178,16 0,00

4 J7J16101 U Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una
mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P -
24)

0,000269,14 0,00

5 J0B1770B U Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer,
segons la norma UNE-EN ISO 7438  (P - 11)

0,00015,68 0,00

6 J7J12101 U Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de
junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 21)

0,00097,04 0,00

7 J7J1K602 U Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE ISO
1431-1
 (P - 26)

0,00048,86 0,00

8 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o
planxa d'acer de secció plena laminat en calent, segons l'article
28-1 de la Instrucció EAE 2011 (P - 8)

0,00040,15 0,00

9 J7116106 U Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al
trencament d'una mostra de làmina bituminosa per a
impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1 (P -
19)

0,000101,18 0,00

10 J7J11101 U Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 20)

0,00082,47 0,00

11 J7J17101 U Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a 0,00048,38 0,00
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temperatura ambient d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628 (P - 25)

12 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat,
segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 10)

0,000164,20 0,00

13 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461 (P - 27)

0,00012,86 0,00

TITOL 3 01.06.23

OBRA PRESSUPOST  PCQ-V0401

CAPÍTOL R6B-RAMAL ANOIA06

TITOL 3 D2424

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J2VCP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT
103 (P - 16)

0,00014,69 0,00

2 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 3)

0,00074,22 0,00

3 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un
sòl, segons la norma NLT 357 (P - 18)

0,000157,06 0,00

4 J7J17101 U Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a
temperatura ambient d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628 (P - 25)

0,00048,38 0,00

5 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103204 (P - 5)

0,00035,80 0,00

6 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 6)

0,00032,34 0,00

7 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103101 (P - 1)

0,00036,45 0,00

8 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103502 (P - 4)

0,000139,10 0,00

9 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat,
segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 10)

0,000164,20 0,00

10 J7J1K602 U Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE ISO
1431-1
 (P - 26)

0,00048,86 0,00

11 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104
(P - 2)

0,00029,97 0,00

12 J7116106 U Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al
trencament d'una mostra de làmina bituminosa per a
impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1 (P -
19)

0,000101,18 0,00

13 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels
isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P -
17)

0,00011,32 0,00

14 J7J11101 U Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 20)

0,00082,47 0,00

15 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o
planxa d'acer de secció plena laminat en calent, segons l'article

0,00040,15 0,00
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28-1 de la Instrucció EAE 2011 (P - 8)

16 J7J15101 U Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628
(P - 23)

0,00090,07 0,00

17 J7J14101 U Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 22)

0,00039,85 0,00

18 J7J16101 U Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una
mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P -
24)

0,000269,14 0,00

19 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461 (P - 27)

0,00012,86 0,00

20 J7J12101 U Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de
junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 21)

0,00097,04 0,00

21 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE-EN ISO 148-1 (P - 9)

0,000178,16 0,00

22 J0B1770B U Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer,
segons la norma UNE-EN ISO 7438  (P - 11)

0,00015,68 0,00

TITOL 3 01.06.24

OBRA PRESSUPOST  PCQ-V0401

CAPÍTOL R6B-RAMAL ANOIA06

TITOL 3 D2525

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 3)

0,00074,22 0,00

2 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103204 (P - 5)

0,00035,80 0,00

3 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103502 (P - 4)

0,000139,10 0,00

4 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104
(P - 2)

0,00029,97 0,00

5 J7116106 U Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al
trencament d'una mostra de làmina bituminosa per a
impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1 (P -
19)

0,000101,18 0,00

6 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels
isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P -
17)

0,00011,32 0,00

7 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat,
segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 10)

0,000164,20 0,00

8 J2VCP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT
103 (P - 16)

0,00014,69 0,00

9 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o
planxa d'acer de secció plena laminat en calent, segons l'article
28-1 de la Instrucció EAE 2011 (P - 8)

0,00040,15 0,00

10 J7J16101 U Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una
mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P -
24)

0,000269,14 0,00
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11 J7J1K602 U Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE ISO
1431-1
 (P - 26)

0,00048,86 0,00

12 J0B1770B U Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer,
segons la norma UNE-EN ISO 7438  (P - 11)

0,00015,68 0,00

13 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 6)

0,00032,34 0,00

14 J7J17101 U Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a
temperatura ambient d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628 (P - 25)

0,00048,38 0,00

15 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE-EN ISO 148-1 (P - 9)

0,000178,16 0,00

16 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un
sòl, segons la norma NLT 357 (P - 18)

0,000157,06 0,00

17 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461 (P - 27)

0,00012,86 0,00

18 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103101 (P - 1)

0,00036,45 0,00

19 J7J15101 U Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628
(P - 23)

0,00090,07 0,00

20 J7J14101 U Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 22)

0,00039,85 0,00

21 J7J12101 U Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de
junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 21)

0,00097,04 0,00

22 J7J11101 U Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 20)

0,00082,47 0,00

TITOL 3 01.06.25

OBRA PRESSUPOST  PCQ-V0401

CAPÍTOL R6B-RAMAL ANOIA06

TITOL 3 D2626

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o
planxa d'acer de secció plena laminat en calent, segons l'article
28-1 de la Instrucció EAE 2011 (P - 8)

0,00040,15 0,00

2 J7J14101 U Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 22)

0,00039,85 0,00

3 J7J1K602 U Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE ISO
1431-1
 (P - 26)

0,00048,86 0,00

4 J0B1770B U Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer,
segons la norma UNE-EN ISO 7438  (P - 11)

0,00015,68 0,00

5 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461 (P - 27)

0,00012,86 0,00

6 J7J15101 U Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628
(P - 23)

0,00090,07 0,00

7 J7J17101 U Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a
temperatura ambient d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons

0,00048,38 0,00
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la norma UNE 53628 (P - 25)

8 J7J11101 U Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 20)

0,00082,47 0,00

9 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE-EN ISO 148-1 (P - 9)

0,000178,16 0,00

10 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat,
segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 10)

0,000164,20 0,00

11 J7116106 U Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al
trencament d'una mostra de làmina bituminosa per a
impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1 (P -
19)

0,000101,18 0,00

12 J7J16101 U Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una
mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P -
24)

0,000269,14 0,00

13 J7J12101 U Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de
junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 21)

0,00097,04 0,00

TITOL 3 01.06.26

OBRA PRESSUPOST  PCQ-V0401

CAPÍTOL R6B-RAMAL ANOIA06

TITOL 3 D2727

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat,
segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 10)

0,000164,20 0,00

2 J7J15101 U Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628
(P - 23)

0,00090,07 0,00

3 J7J11101 U Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 20)

0,00082,47 0,00

4 J0B1770B U Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer,
segons la norma UNE-EN ISO 7438  (P - 11)

0,00015,68 0,00

5 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461 (P - 27)

0,00012,86 0,00

6 J7J17101 U Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a
temperatura ambient d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628 (P - 25)

0,00048,38 0,00

7 J7J16101 U Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una
mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P -
24)

0,000269,14 0,00

8 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE-EN ISO 148-1 (P - 9)

0,000178,16 0,00

9 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o
planxa d'acer de secció plena laminat en calent, segons l'article
28-1 de la Instrucció EAE 2011 (P - 8)

0,00040,15 0,00

10 J7116106 U Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al
trencament d'una mostra de làmina bituminosa per a
impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1 (P -
19)

0,000101,18 0,00

11 J7J12101 U Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de
junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 21)

0,00097,04 0,00
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12 J7J1K602 U Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE ISO
1431-1
 (P - 26)

0,00048,86 0,00

13 J7J14101 U Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 22)

0,00039,85 0,00

TITOL 3 01.06.27

OBRA PRESSUPOST  PCQ-V0401

CAPÍTOL R6B-RAMAL ANOIA06

TITOL 3 D2828

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE-EN ISO 148-1 (P - 9)

0,000178,16 0,00

2 J7J15101 U Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628
(P - 23)

0,00090,07 0,00

3 J7J11101 U Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 20)

0,00082,47 0,00

4 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461 (P - 27)

0,00012,86 0,00

5 J0B1770B U Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer,
segons la norma UNE-EN ISO 7438  (P - 11)

0,00015,68 0,00

6 J7J1K602 U Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE ISO
1431-1
 (P - 26)

0,00048,86 0,00

7 J7J17101 U Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a
temperatura ambient d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628 (P - 25)

0,00048,38 0,00

8 J7116106 U Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al
trencament d'una mostra de làmina bituminosa per a
impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1 (P -
19)

0,000101,18 0,00

9 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat,
segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 10)

0,000164,20 0,00

10 J7J16101 U Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una
mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P -
24)

0,000269,14 0,00

11 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o
planxa d'acer de secció plena laminat en calent, segons l'article
28-1 de la Instrucció EAE 2011 (P - 8)

0,00040,15 0,00

12 J7J12101 U Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de
junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 21)

0,00097,04 0,00

13 J7J14101 U Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 22)

0,00039,85 0,00

TITOL 3 01.06.28

OBRA PRESSUPOST  PCQ-V0401

CAPÍTOL R6B-RAMAL ANOIA06
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TITOL 3 D2929

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J7J12101 U Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de
junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 21)

0,00097,04 0,00

2 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o
planxa d'acer de secció plena laminat en calent, segons l'article
28-1 de la Instrucció EAE 2011 (P - 8)

0,00040,15 0,00

3 J7J15101 U Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628
(P - 23)

0,00090,07 0,00

4 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat,
segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 10)

0,000164,20 0,00

5 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE-EN ISO 148-1 (P - 9)

0,000178,16 0,00

6 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461 (P - 27)

0,00012,86 0,00

7 J7J11101 U Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 20)

0,00082,47 0,00

8 J7J14101 U Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 22)

0,00039,85 0,00

9 J7J1K602 U Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE ISO
1431-1
 (P - 26)

0,00048,86 0,00

10 J0B1770B U Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer,
segons la norma UNE-EN ISO 7438  (P - 11)

0,00015,68 0,00

11 J7J17101 U Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a
temperatura ambient d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628 (P - 25)

0,00048,38 0,00

12 J7J16101 U Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una
mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P -
24)

0,000269,14 0,00

13 J7116106 U Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al
trencament d'una mostra de làmina bituminosa per a
impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1 (P -
19)

0,000101,18 0,00

TITOL 3 01.06.29

OBRA PRESSUPOST  PCQ-V0401

CAPÍTOL R6B-RAMAL ANOIA06

TITOL 3 D3030

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J7J17101 U Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a
temperatura ambient d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628 (P - 25)

0,00048,38 0,00

2 J7J14101 U Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 22)

0,00039,85 0,00

3 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461 (P - 27)

0,00012,86 0,00

4 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103101 (P - 1)

0,00036,45 0,00
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5 J7J16101 U Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una
mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P -
24)

0,000269,14 0,00

6 J2VCP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT
103 (P - 16)

0,00014,69 0,00

7 J7J11101 U Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 20)

0,00082,47 0,00

8 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o
planxa d'acer de secció plena laminat en calent, segons l'article
28-1 de la Instrucció EAE 2011 (P - 8)

0,00040,15 0,00

9 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 6)

0,00032,34 0,00

10 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104
(P - 2)

0,00029,97 0,00

11 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103204 (P - 5)

0,00035,80 0,00

12 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103502 (P - 4)

0,000139,10 0,00

13 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat,
segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 10)

0,000164,20 0,00

14 J7116106 U Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al
trencament d'una mostra de làmina bituminosa per a
impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1 (P -
19)

0,000101,18 0,00

15 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels
isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P -
17)

0,00011,32 0,00

16 J7J1K602 U Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE ISO
1431-1
 (P - 26)

0,00048,86 0,00

17 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 3)

0,00074,22 0,00

18 J0B1770B U Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer,
segons la norma UNE-EN ISO 7438  (P - 11)

0,00015,68 0,00

19 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un
sòl, segons la norma NLT 357 (P - 18)

0,000157,06 0,00

20 J7J12101 U Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de
junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 21)

0,00097,04 0,00

21 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE-EN ISO 148-1 (P - 9)

0,000178,16 0,00

22 J7J15101 U Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628
(P - 23)

0,00090,07 0,00

TITOL 3 01.06.30
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TITOL 3 D3131

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels
isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P -
17)

0,00011,32 0,00

2 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 6)

0,00032,34 0,00

3 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103204 (P - 5)

0,00035,80 0,00

4 J7J11101 U Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 20)

0,00082,47 0,00

5 J2VCP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT
103 (P - 16)

0,00014,69 0,00

6 J7J1K602 U Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE ISO
1431-1
 (P - 26)

0,00048,86 0,00

7 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un
sòl, segons la norma NLT 357 (P - 18)

0,000157,06 0,00

8 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461 (P - 27)

0,00012,86 0,00

9 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103502 (P - 4)

0,000139,10 0,00

10 J7J16101 U Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una
mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P -
24)

0,000269,14 0,00

11 J7J12101 U Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de
junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 21)

0,00097,04 0,00

12 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE-EN ISO 148-1 (P - 9)

0,000178,16 0,00

13 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat,
segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 10)

0,000164,20 0,00

14 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 3)

0,00074,22 0,00

15 J7116106 U Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al
trencament d'una mostra de làmina bituminosa per a
impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1 (P -
19)

0,000101,18 0,00

16 J7J15101 U Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628
(P - 23)

0,00090,07 0,00

17 J7J14101 U Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 22)

0,00039,85 0,00

18 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104
(P - 2)

0,00029,97 0,00

19 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103101 (P - 1)

0,00036,45 0,00

20 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o 0,00040,15 0,00
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planxa d'acer de secció plena laminat en calent, segons l'article
28-1 de la Instrucció EAE 2011 (P - 8)

21 J7J17101 U Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a
temperatura ambient d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628 (P - 25)

0,00048,38 0,00

22 J0B1770B U Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer,
segons la norma UNE-EN ISO 7438  (P - 11)

0,00015,68 0,00

TITOL 3 01.06.31

OBRA PRESSUPOST  PCQ-V0401

CAPÍTOL R6B-RAMAL ANOIA06

TITOL 3 D3232

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J2VCP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT
103 (P - 16)

0,00014,69 0,00

2 J0B1770B U Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer,
segons la norma UNE-EN ISO 7438  (P - 11)

0,00015,68 0,00

3 J7J11101 U Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 20)

0,00082,47 0,00

4 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103502 (P - 4)

0,000139,10 0,00

5 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un
sòl, segons la norma NLT 357 (P - 18)

0,000157,06 0,00

6 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o
planxa d'acer de secció plena laminat en calent, segons l'article
28-1 de la Instrucció EAE 2011 (P - 8)

0,00040,15 0,00

7 J7116106 U Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al
trencament d'una mostra de làmina bituminosa per a
impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1 (P -
19)

0,000101,18 0,00

8 J7J12101 U Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de
junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 21)

0,00097,04 0,00

9 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103101 (P - 1)

0,00036,45 0,00

10 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 6)

0,00032,34 0,00

11 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104
(P - 2)

0,00029,97 0,00

12 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103204 (P - 5)

0,00035,80 0,00

13 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461 (P - 27)

0,00012,86 0,00

14 J7J15101 U Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628
(P - 23)

0,00090,07 0,00

15 J7J16101 U Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una
mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P -
24)

0,000269,14 0,00

16 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la 0,000178,16 0,00
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norma UNE-EN ISO 148-1 (P - 9)

17 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels
isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P -
17)

0,00011,32 0,00

18 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 3)

0,00074,22 0,00

19 J7J1K602 U Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE ISO
1431-1
 (P - 26)

0,00048,86 0,00

20 J7J14101 U Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 22)

0,00039,85 0,00

21 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat,
segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 10)

0,000164,20 0,00

22 J7J17101 U Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a
temperatura ambient d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628 (P - 25)

0,00048,38 0,00

TITOL 3 01.06.32

OBRA PRESSUPOST  PCQ-V0401

CAPÍTOL R6B-RAMAL ANOIA06

TITOL 3 D3333

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461 (P - 27)

0,00012,86 0,00

2 J7116106 U Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al
trencament d'una mostra de làmina bituminosa per a
impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1 (P -
19)

0,000101,18 0,00

3 J7J11101 U Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 20)

0,00082,47 0,00

4 J7J1K602 U Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE ISO
1431-1
 (P - 26)

0,00048,86 0,00

5 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE-EN ISO 148-1 (P - 9)

0,000178,16 0,00

6 J7J15101 U Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628
(P - 23)

0,00090,07 0,00

7 J7J12101 U Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de
junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 21)

0,00097,04 0,00

8 J7J16101 U Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una
mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P -
24)

0,000269,14 0,00

9 J7J14101 U Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 22)

0,00039,85 0,00

10 J7J17101 U Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a
temperatura ambient d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628 (P - 25)

0,00048,38 0,00

11 J0B1770B U Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer,
segons la norma UNE-EN ISO 7438  (P - 11)

0,00015,68 0,00
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12 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o
planxa d'acer de secció plena laminat en calent, segons l'article
28-1 de la Instrucció EAE 2011 (P - 8)

0,00040,15 0,00

13 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat,
segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 10)

0,000164,20 0,00

TITOL 3 01.06.33

OBRA PRESSUPOST  PCQ-V0401

CAPÍTOL R6B-RAMAL ANOIA06

TITOL 3 D3434

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J0B1770B U Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer,
segons la norma UNE-EN ISO 7438  (P - 11)

0,00015,68 0,00

2 J7J15101 U Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628
(P - 23)

0,00090,07 0,00

3 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE-EN ISO 148-1 (P - 9)

0,000178,16 0,00

4 J7J16101 U Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una
mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P -
24)

0,000269,14 0,00

5 J7116106 U Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al
trencament d'una mostra de làmina bituminosa per a
impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1 (P -
19)

0,000101,18 0,00

6 J7J1K602 U Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE ISO
1431-1
 (P - 26)

0,00048,86 0,00

7 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o
planxa d'acer de secció plena laminat en calent, segons l'article
28-1 de la Instrucció EAE 2011 (P - 8)

0,00040,15 0,00

8 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat,
segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 10)

0,000164,20 0,00

9 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461 (P - 27)

0,00012,86 0,00

10 J7J14101 U Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 22)

0,00039,85 0,00

11 J7J17101 U Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a
temperatura ambient d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628 (P - 25)

0,00048,38 0,00

12 J7J12101 U Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de
junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 21)

0,00097,04 0,00

13 J7J11101 U Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 20)

0,00082,47 0,00

TITOL 3 01.06.34

OBRA PRESSUPOST  PCQ-V0401

CAPÍTOL R6B-RAMAL ANOIA06
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TITOL 3 D3535

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J7J17101 U Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a
temperatura ambient d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628 (P - 25)

0,00048,38 0,00

2 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461 (P - 27)

0,00012,86 0,00

3 J7J15101 U Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628
(P - 23)

0,00090,07 0,00

4 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE-EN ISO 148-1 (P - 9)

0,000178,16 0,00

5 J7J16101 U Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una
mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P -
24)

0,000269,14 0,00

6 J7J14101 U Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 22)

0,00039,85 0,00

7 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat,
segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 10)

0,000164,20 0,00

8 J0B1770B U Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer,
segons la norma UNE-EN ISO 7438  (P - 11)

0,00015,68 0,00

9 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o
planxa d'acer de secció plena laminat en calent, segons l'article
28-1 de la Instrucció EAE 2011 (P - 8)

0,00040,15 0,00

10 J7116106 U Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al
trencament d'una mostra de làmina bituminosa per a
impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1 (P -
19)

0,000101,18 0,00

11 J7J11101 U Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 20)

0,00082,47 0,00

12 J7J1K602 U Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE ISO
1431-1
 (P - 26)

0,00048,86 0,00

13 J7J12101 U Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de
junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 21)

0,00097,04 0,00

TITOL 3 01.06.35

OBRA PRESSUPOST  PCQ-V0401

CAPÍTOL R6B-RAMAL ANOIA06

TITOL 3 D3636

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 6)

0,00032,34 0,00

2 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103204 (P - 5)

0,00035,80 0,00

3 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104
(P - 2)

0,00029,97 0,00
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4 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461 (P - 27)

0,00012,86 0,00

5 J2VCP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT
103 (P - 16)

0,00014,69 0,00

6 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 3)

0,00074,22 0,00

7 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels
isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P -
17)

0,00011,32 0,00

8 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103101 (P - 1)

0,00036,45 0,00

9 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3 (P - 7)

3,00082,33 246,99

10 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un
sòl, segons la norma NLT 357 (P - 18)

0,000157,06 0,00

11 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P -
14)

0,00020,65 0,00

12 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent
d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE
36068 (P - 15)

0,00023,46 0,00

13 J7J14101 U Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 22)

0,00039,85 0,00

14 J7J12101 U Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de
junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 21)

0,00097,04 0,00

15 J7J11101 U Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 20)

0,00082,47 0,00

16 J7J17101 U Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a
temperatura ambient d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628 (P - 25)

0,00048,38 0,00

17 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103502 (P - 4)

0,000139,10 0,00

18 J7J16101 U Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una
mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P -
24)

0,000269,14 0,00

19 J7J1K602 U Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE ISO
1431-1
 (P - 26)

0,00048,86 0,00

20 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o
planxa d'acer de secció plena laminat en calent, segons l'article
28-1 de la Instrucció EAE 2011 (P - 8)

0,00040,15 0,00

21 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del
0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO
15630-1 (P - 13)

0,00052,47 0,00

22 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO
15630-1 (P - 12)

0,00094,59 0,00
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23 J0B1770B U Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer,
segons la norma UNE-EN ISO 7438  (P - 11)

0,00015,68 0,00

24 J7J15101 U Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628
(P - 23)

0,00090,07 0,00

25 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat,
segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 10)

0,000164,20 0,00

26 J7116106 U Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al
trencament d'una mostra de làmina bituminosa per a
impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1 (P -
19)

1,000101,18 101,18

27 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE-EN ISO 148-1 (P - 9)

0,000178,16 0,00

TITOL 3 01.06.36

OBRA PRESSUPOST  PCQ-V0401

CAPÍTOL R6B-RAMAL ANOIA06

TITOL 3 D3737

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J7J11101 U Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 20)

0,00082,47 0,00

2 J7J1K602 U Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE ISO
1431-1
 (P - 26)

0,00048,86 0,00

3 J7116106 U Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al
trencament d'una mostra de làmina bituminosa per a
impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1 (P -
19)

1,000101,18 101,18

4 J7J12101 U Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de
junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 21)

0,00097,04 0,00

5 J7J17101 U Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a
temperatura ambient d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628 (P - 25)

0,00048,38 0,00

6 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o
planxa d'acer de secció plena laminat en calent, segons l'article
28-1 de la Instrucció EAE 2011 (P - 8)

0,00040,15 0,00

7 J0B1770B U Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer,
segons la norma UNE-EN ISO 7438  (P - 11)

0,00015,68 0,00

8 J7J14101 U Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 22)

0,00039,85 0,00

9 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE-EN ISO 148-1 (P - 9)

0,000178,16 0,00

10 J7J15101 U Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628
(P - 23)

0,00090,07 0,00

11 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat,
segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 10)

0,000164,20 0,00

12 J7J16101 U Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una
mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P -
24)

0,000269,14 0,00
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13 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461 (P - 27)

0,00012,86 0,00

TITOL 3 01.06.37

OBRA PRESSUPOST  PCQ-V0401

CAPÍTOL R6B-RAMAL ANOIA06

TITOL 3 D3838

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J7J17101 U Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a
temperatura ambient d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628 (P - 25)

0,00048,38 0,00

2 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461 (P - 27)

0,00012,86 0,00

3 J7J11101 U Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 20)

0,00082,47 0,00

4 J0B1770B U Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer,
segons la norma UNE-EN ISO 7438  (P - 11)

0,00015,68 0,00

5 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE-EN ISO 148-1 (P - 9)

0,000178,16 0,00

6 J7J1K602 U Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE ISO
1431-1
 (P - 26)

0,00048,86 0,00

7 J7116106 U Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al
trencament d'una mostra de làmina bituminosa per a
impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1 (P -
19)

1,000101,18 101,18

8 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat,
segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 10)

0,000164,20 0,00

9 J7J16101 U Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una
mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P -
24)

0,000269,14 0,00

10 J7J12101 U Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de
junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 21)

0,00097,04 0,00

11 J7J15101 U Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628
(P - 23)

0,00090,07 0,00

12 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o
planxa d'acer de secció plena laminat en calent, segons l'article
28-1 de la Instrucció EAE 2011 (P - 8)

0,00040,15 0,00

13 J7J14101 U Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 22)

0,00039,85 0,00

TITOL 3 01.06.38

OBRA PRESSUPOST  PCQ-V0401

CAPÍTOL R6B-RAMAL ANOIA06

TITOL 3 D3939

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 6)

0,00032,34 0,00
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2 J2VCP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT
103 (P - 16)

0,00014,69 0,00

3 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels
isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P -
17)

0,00011,32 0,00

4 J7J11101 U Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 20)

0,00082,47 0,00

5 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104
(P - 2)

0,00029,97 0,00

6 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103502 (P - 4)

0,000139,10 0,00

7 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103204 (P - 5)

0,00035,80 0,00

8 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un
sòl, segons la norma NLT 357 (P - 18)

0,000157,06 0,00

9 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461 (P - 27)

0,00012,86 0,00

10 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 3)

0,00074,22 0,00

11 J7J12101 U Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de
junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 21)

0,00097,04 0,00

12 J7J14101 U Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 22)

0,00039,85 0,00

13 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103101 (P - 1)

0,00036,45 0,00

14 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat,
segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 10)

0,000164,20 0,00

15 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o
planxa d'acer de secció plena laminat en calent, segons l'article
28-1 de la Instrucció EAE 2011 (P - 8)

0,00040,15 0,00

16 J7J17101 U Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a
temperatura ambient d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628 (P - 25)

0,00048,38 0,00

17 J7J15101 U Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628
(P - 23)

0,00090,07 0,00

18 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE-EN ISO 148-1 (P - 9)

0,000178,16 0,00

19 J7J1K602 U Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE ISO
1431-1
 (P - 26)

0,00048,86 0,00

20 J7J16101 U Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una
mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P -
24)

0,000269,14 0,00

21 J7116106 U Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al
trencament d'una mostra de làmina bituminosa per a
impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1 (P -
19)

0,000101,18 0,00
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22 J0B1770B U Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer,
segons la norma UNE-EN ISO 7438  (P - 11)

0,00015,68 0,00

TITOL 3 01.06.39

OBRA PRESSUPOST  PCQ-V0401

CAPÍTOL R6B-RAMAL ANOIA06

TITOL 3 D4040

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J7J11101 U Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 20)

0,00082,47 0,00

2 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103204 (P - 5)

0,00035,80 0,00

3 J7J12101 U Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de
junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 21)

0,00097,04 0,00

4 J7J14101 U Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 22)

0,00039,85 0,00

5 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103101 (P - 1)

0,00036,45 0,00

6 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat,
segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 10)

0,000164,20 0,00

7 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104
(P - 2)

0,00029,97 0,00

8 J7J16101 U Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una
mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P -
24)

0,000269,14 0,00

9 J7J17101 U Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a
temperatura ambient d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628 (P - 25)

0,00048,38 0,00

10 J7J15101 U Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628
(P - 23)

0,00090,07 0,00

11 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE-EN ISO 148-1 (P - 9)

0,000178,16 0,00

12 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 6)

0,00032,34 0,00

13 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un
sòl, segons la norma NLT 357 (P - 18)

0,000157,06 0,00

14 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o
planxa d'acer de secció plena laminat en calent, segons l'article
28-1 de la Instrucció EAE 2011 (P - 8)

0,00040,15 0,00

15 J0B1770B U Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer,
segons la norma UNE-EN ISO 7438  (P - 11)

0,00015,68 0,00

16 J7116106 U Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al
trencament d'una mostra de làmina bituminosa per a
impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1 (P -
19)

0,000101,18 0,00

17 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103502 (P - 4)

0,000139,10 0,00
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18 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461 (P - 27)

0,00012,86 0,00

19 J2VCP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT
103 (P - 16)

0,00014,69 0,00

20 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 3)

0,00074,22 0,00

21 J7J1K602 U Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE ISO
1431-1
 (P - 26)

0,00048,86 0,00

22 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels
isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P -
17)

0,00011,32 0,00

TITOL 3 01.06.40

OBRA PRESSUPOST  PCQ-V0401

CAPÍTOL R6B-RAMAL ANOIA06

TITOL 3 D4141

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 3)

0,00074,22 0,00

2 J7J15101 U Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628
(P - 23)

0,00090,07 0,00

3 J7J17101 U Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a
temperatura ambient d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628 (P - 25)

0,00048,38 0,00

4 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103502 (P - 4)

0,000139,10 0,00

5 J7J16101 U Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una
mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P -
24)

0,000269,14 0,00

6 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103204 (P - 5)

0,00035,80 0,00

7 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103101 (P - 1)

0,00036,45 0,00

8 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104
(P - 2)

0,00029,97 0,00

9 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels
isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P -
17)

0,00011,32 0,00

10 J7J1K602 U Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE ISO
1431-1
 (P - 26)

0,00048,86 0,00

11 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 6)

0,00032,34 0,00

12 J0B1770B U Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer,
segons la norma UNE-EN ISO 7438  (P - 11)

0,00015,68 0,00
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13 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461 (P - 27)

0,00012,86 0,00

14 J2VCP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT
103 (P - 16)

0,00014,69 0,00

15 J7116106 U Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al
trencament d'una mostra de làmina bituminosa per a
impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1 (P -
19)

0,000101,18 0,00

16 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un
sòl, segons la norma NLT 357 (P - 18)

0,000157,06 0,00

17 J7J11101 U Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 20)

0,00082,47 0,00

18 J7J12101 U Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de
junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 21)

0,00097,04 0,00

19 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat,
segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 10)

0,000164,20 0,00

20 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE-EN ISO 148-1 (P - 9)

0,000178,16 0,00

21 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o
planxa d'acer de secció plena laminat en calent, segons l'article
28-1 de la Instrucció EAE 2011 (P - 8)

0,00040,15 0,00

22 J7J14101 U Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 22)

0,00039,85 0,00

TITOL 3 01.06.41

OBRA PRESSUPOST  PCQ-V0401

CAPÍTOL R6B-RAMAL ANOIA06

TITOL 3 D4242

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 3)

0,00074,22 0,00

2 J7J1K602 U Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE ISO
1431-1
 (P - 26)

0,00048,86 0,00

3 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE-EN ISO 148-1 (P - 9)

0,000178,16 0,00

4 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104
(P - 2)

0,00029,97 0,00

5 J7J15101 U Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628
(P - 23)

0,00090,07 0,00

6 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103502 (P - 4)

0,000139,10 0,00

7 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103204 (P - 5)

0,00035,80 0,00

8 J7116106 U Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al
trencament d'una mostra de làmina bituminosa per a

0,000101,18 0,00
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impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1 (P -
19)

9 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels
isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P -
17)

0,00011,32 0,00

10 J7J14101 U Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 22)

0,00039,85 0,00

11 J7J12101 U Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de
junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 21)

0,00097,04 0,00

12 J7J17101 U Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a
temperatura ambient d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628 (P - 25)

0,00048,38 0,00

13 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 6)

0,00032,34 0,00

14 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o
planxa d'acer de secció plena laminat en calent, segons l'article
28-1 de la Instrucció EAE 2011 (P - 8)

0,00040,15 0,00

15 J2VCP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT
103 (P - 16)

0,00014,69 0,00

16 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat,
segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 10)

1,000164,20 164,20

17 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un
sòl, segons la norma NLT 357 (P - 18)

0,000157,06 0,00

18 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103101 (P - 1)

0,00036,45 0,00

19 J7J11101 U Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 20)

0,00082,47 0,00

20 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461 (P - 27)

0,00012,86 0,00

21 J7J16101 U Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una
mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P -
24)

0,000269,14 0,00

22 J0B1770B U Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer,
segons la norma UNE-EN ISO 7438  (P - 11)

0,00015,68 0,00

TITOL 3 01.06.42

EUR
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PCQ 

RESUM DE PRESSUPOST





Pla de control

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

Titol 3 01.01.01 D02 0,00
Titol 3 01.01.02 D03 0,00
Titol 3 01.01.03 D05 0,00
Titol 3 01.01.04 D06 0,00
Titol 3 01.01.05 D08 0,00
Titol 3 01.01.06 D09 0,00
Titol 3 01.01.07 S01-DR1-D11 101,18

Titol 3 01.02.01 D01 0,00
Titol 3 01.02.02 D02 0,00
Titol 3 01.02.03 D03 0,00
Titol 3 01.02.04 D04 387,17
Titol 3 01.02.05 D05 373,86
Titol 3 01.02.06 D06 583,39
Titol 3 01.02.07 D07 101,18
Titol 3 01.02.08 D08 0,00
Titol 3 01.02.09 D11 101,18
Titol 3 01.02.10 D12 0,00
Titol 3 01.02.11 D13 0,00
Titol 3 01.02.12 D21 0,00
Titol 3 01.02.13 D16 101,18
Titol 3 01.02.14 D17 101,18
Titol 3 01.02.15 D22 0,00
Titol 3 01.02.16 D18 0,00
Titol 3 01.02.17 D19 0,00
Titol 3 01.02.20 D20 0,00

Titol 3 01.03.01 D1 0,00
Titol 3 01.03.02 D2 0,00

Titol 3 01.04.01 D01 0,00
Titol 3 01.04.02 D2 0,00
Titol 3 01.04.03 D3 503,27
Titol 3 01.04.04 D4 0,00
Titol 3 01.04.05 D5 172,54

Titol 3 01.05.01 D02 0,00
Titol 3 01.05.02 D03 0,00
Titol 3 01.05.03 D05 0,00
Titol 3 01.05.04 D06 0,00
Titol 3 01.05.05 D07 0,00
Titol 3 01.05.06 D08 0,00
Titol 3 01.05.D9 D09 0,00

Titol 3 01.06.01 D1 0,00
Titol 3 01.06.02 D2 0,00
Titol 3 01.06.03 D3 0,00
Titol 3 01.06.04 D4 0,00
Titol 3 01.06.05 D5 0,00
Titol 3 01.06.06 D6 254,34
Titol 3 01.06.07 D7 375,57
Titol 3 01.06.08 D8 0,00
Titol 3 01.06.09 D9 0,00
Titol 3 01.06.10 D10 0,00
Titol 3 01.06.11 D11 0,00
Titol 3 01.06.12 D12 0,00
Titol 3 01.06.13 D13 0,00
Titol 3 01.06.14 D14 0,00
Titol 3 01.06.15 D15 0,00
Titol 3 01.06.16 D16 0,00
Titol 3 01.06.17 D17 0,00

EUR

Pla de control

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2

Titol 3 01.06.18 D18 0,00
Titol 3 01.06.20 D20 15,68
Titol 3 01.06.21 D21 256,89
Titol 3 01.06.22 D22 0,00
Titol 3 01.06.23 D23 0,00
Titol 3 01.06.24 D24 0,00
Titol 3 01.06.25 D25 0,00
Titol 3 01.06.26 D26 0,00
Titol 3 01.06.27 D27 0,00
Titol 3 01.06.28 D28 0,00
Titol 3 01.06.29 D29 0,00
Titol 3 01.06.30 D30 0,00
Titol 3 01.06.31 D31 0,00
Titol 3 01.06.32 D32 0,00
Titol 3 01.06.33 D33 0,00
Titol 3 01.06.34 D34 0,00
Titol 3 01.06.35 D35 0,00
Titol 3 01.06.36 D36 348,17
Titol 3 01.06.37 D37 101,18
Titol 3 01.06.38 D38 101,18
Titol 3 01.06.39 D39 0,00
Titol 3 01.06.40 D40 0,00
Titol 3 01.06.41 D41 0,00
Titol 3 01.06.42 D42 164,20

Titol 3 01.08.01 Classificació de residus 0,00
Titol 3 01.08.02 Càrrega i transport de residus 0,00
Titol 3 01.08.03 Disposició de residus 0,00

Capítol 01.01 CP1-Canonada principal 101,18
Capítol 01.02 CP-2 Canonada principal 1.749,14
Capítol 01.03 R4-Ramal  Pinós 0,00
Capítol 01.04 R5-Ramal Calaf 675,81
Capítol 01.05 R7-Ramal 7 0,00
Capítol 01.06 R6B-Ramal Anoia 1.617,21
Capítol 01.07 Seguretat i Salut 0,00
Capítol 01.08 Gestió de residus 0,00
Capítol 01.09 Control de qualitat 0,00
Capítol 01.10 Varis 0,00

Obra 01 Pressupost PCQ-V04 4.143,34

EUR
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Annex núm. 19: Resum de les unitats més importants i la seva valoració 1

1. INTRODUCCIÓ 

Les unitats amb més pes en el pressupost són aquelles que es duen a 
terme en totes les arquetes. En aquest cas  l’execució de l’escala interior i 
la prolongació exterior d’ 1 m. 

Com a altre grup de partides que tenen un pes important en el pressupost 
estan les actuacions que es duran a terme per aconseguir la 
impermeabilitat de les arquetes. 

En el cas de la  reposició de la ventilació superior també té un pes 
important dintre del pressupost i del projecte ja que tot i disposar de 
ventilació la majoria de les arquetes s’ha hagut de substituir amb el nou 
diàmetre. 

Per últim respecte a les unitats principals tenim els tubs de desguassos a 
executar que tot i ser actuacions més reduïdes donada el diàmetre del tub 
tenen un import apreciable.

2. VALORACIÓ. 

A continuació es recull la valoració de les principals partides: 

ACCESOS € % 
Escala de gat d'acer 
galvanitzat o d'alumini 
anoditzat 

88.480,10 17.82 

Prolongació escala 

19.568,01 3,94 

108.048,11 21,76

IMPERMEABILITZACIÓ 

Impermeabilitació amb 
membrana impermeable 

52.994,85 10,67 

VENTILACIÓ    

Ventilació tubs superiors D 100 19.134,86 3,85 

DESGUASSOS  

Tub PEAD D500 18.543,80 3,73 

Tub PEAD D630 9.702,84 1,95 

Tub PEAD D400 3.304,70 0,67 

31.551,33 6,35 
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

EQN2U01P m Subministrament i col.locació
d'escala de gat d'acer
galvanitzat r formada per
muntants laterals de 80x40x4mm
i muntants de secció
rectangular 50x10x4 mm de 420
mm d'amplada interior separats
280 mm. Inclou part
proporcional de peces per
fixació a paret d'arqueta i
ancoratge mecànic amb tacs
químics

396,15 223,350 17,821 88.480,10 17,82

G7J5U22P m2 Subministrament i aplicació de
membrana impermeable elàstica i
flexible monocomponent
Masterseal 6100 FX de BASF o
similar, revestiment
impermeabilitzant
elastomèric-cimentós, amb una
dotació de 2,2 Kg/m2.

31,55 1.679,710 10,672 52.994,85 28,49

HQU1E37P u Implantació, transport,
retirada, muntatge i
desmuntatge d'instal·lacions
auxiliars d'obra, materials
d'obra d'acord amb la
planificació dels treballs
definida pel director d'obra,
incloent condicionament de la
zona d'acopi, tancament
provisional amb tanca d'alçària
2 m, de planxa nervada d'acer
galvanitzat, pals de tub d'acer
galvanitzat col·locats cada 3 m
sobre daus de formigó i els
desplaçaments interns del
personal des de zona d'acopi de
material fins als punts. Inclou
la restitució del terreny a
l'estat inicial un cop
finaltizat el desmuntatge i el
desplaçament.

2.651,96 8,000 4,273 21.215,68 32,76

EQN2U02P u Subministrament i col·locació
d'escala de seguretat de PRFV
per a accés als pericons
formada per dos muntants de
1,10m d'alçària de 50mm de
diàmetre exterior i 3,2mm de
gruix i 3 graons de 20mm de
diàmetre i 35cm d'ample, fixat
al sostre del pericó mitjançant
plaques de 150 x 100 x 4mm i
dos ancoratges tipus HILTI M-12
o equivalent

254,13 77,000 3,944 19.568,01 36,70

GF22LD1P m Tub d'acer galvanitzat amb
soldadura per a ventilació
d'arquetes amb colze de 180 º
superior , fabricat amb acer
S195 T, de 4´´ de mida
(diàmetre exterior
especificat=114,3 mm i DN= 100
mm), fixat a llosa de formigó

66,80 286,450 3,855 19.134,86 40,55

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 2Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

GFB1T32P m Tub de polietilè de designació
PE 100, de 500 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN
12201-2, soldat i col·locat al
fons de la rasa

199,89 92,770 3,736 18.543,80 44,29

G21YB22P u Perforació en fàbrica de
formigó armat per a formació de
forats per instal·lació de
ventilació superficial fins a
150 mm de diàmetre nominal amb
un gruix de paret de 20 cm amb
broca de diamant
intercambiable, i segellat una
vegada col·locada la ventilació
amb aplicació de cordó de
masilla monocomponent
hidroexpansiva tipus
SwellSealMastic de la casa
DeNeef Technologies o similar,
aplicació de morter epoxi
tixotròpic dos components tipus
Sikadur 31 EF de Sika o similar
formant mitja canya al
perimetre de la canonada amb el
mur

299,43 54,000 3,267 16.169,22 47,54

G7J5U19P m Segellat de junts entre peces
prefabricades de formigó armat
o junts entre materials,
inclou; sanejament de junt i
perímetre de formigó, uns 15 cm
a banda i banda al llarg del
junt mitjançant moladora de
diamant, col·locació de fons de
junt de polietilè de cèl·lula
tancada de entre 10 i 30 mm
tipus MasterSeal 920 de BASF o
similar, retacat de junt amb
massilla de poliuretà tipo
MasterSeal NP 474 de BASF o
similar i col·locació de banda
elastomèrica per junts de
dilatació tipus MasterSeal 930
de BASF o similar adherida amb
adhesiu epoxi tipus MasterSeal
933 de BASF o similar.

59,55 231,460 2,788 13.783,44 50,32

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

16,86 807,893 2,749 13.621,08 53,06

G4DFE113P m2 Muntatge i desmuntatge d'una
cara d'encofrat, amb tauler de
fusta de pi i puntals
metàl·lics, per a mur d'estrep,
encofrat a dues cares,
d'alçària <= 3 m, per a deixar
el formigó vist,

Canvi de rendiment per
dispersió de les actuacions

70,37 171,110 2,4210 12.041,01 55,48

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 3Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

G7J5U15P m Formació de caixetí de 50 mm.
d’amplària per 10 mm. de
fondària, per rebre
posteriorment la mitja canya, a
junts entre paraments
horitzontal-vertical i en
trobades entre paraments
verticals, amb mitjans manuals.

14,05 836,540 2,3711 11.753,39 57,85

NX010103 PA Partida alçada a justificar per
la seguretat i salut de les
obres d'acord a l'annex
corresponent del projecte

11.653,56 1,000 2,3512 11.653,56 60,20

G7J5U17P m Formació de mitja canya a tots
els junts perimetrals
mur-solera, de 15 cm. de radi,
amb morter polimèric de baixa
retracció i fraguat ràpid tipus
MasterEmaco S544RS de BASF o
similar, d'aplicació manual.

13,71 836,540 2,3113 11.468,96 62,51

G7J5U12P m2 Neteja de parament amb sistema
hidroneteja amb raig d'aigua a
pressió, per treure pintures i
desincrustació de restes
sòlides adherides a la
superfície del parament amb
desincrustants de calç i sals,
per preparar el suport per
rebre el tractament de
reparació i impermeabilització.

6,45 1.661,440 2,1614 10.716,29 64,67

G7J5U16P m Impermeabilització de junts
mur-solera amb el sistema
d'obturació capil·lar Xypex
Concentrate de XYPEX (forma
cristalls no solubles a partir
d'una reacció catalítica,
segellant els capil·lars i
porus del formigó) mitjançant
l'aplicació d'una mà del mateix
amb un consum de 0,6 Kg/m.
Prèviament es realitzarà la
humectació de la superfície
mitjançant rajat d'aigua a
pressió.

11,87 836,540 2,0015 9.929,73 66,66

GFB1T33P m Tub de polietilè de designació
PE 100, de 630 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN
12201-2, soldat i col·locat al
fons de la rasa

246,39 39,380 1,9516 9.702,84 68,62

EN8218GP u Vàlvula de retenció de clapeta
PE, amb brides, de 500 mm de
diàmetre nominal muntada
superficialment

1.136,88 8,000 1,8317 9.095,04 70,45

EUR

PROJECTE D´ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L´ETAP DE LA LLOSSA DEL CAV

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 4Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

G228F10FP m3 Rebliment i piconatge de rasa
d'amplària més de 1,5 i fins a
2 m, amb material tolerable de
la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant corró vibratori
per a compactar, amb
compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a
dispersió de les actuacions

19,62 437,720 1,7318 8.588,07 72,18

K2135343P m3 Enderroc de mur de contenció de
formigó armat, a mà i amb
compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió.

Canvi de rendiment degut a que
son treballs en espais
confinats

353,87 24,000 1,7119 8.492,88 73,89

G2R540E0 m3 Transport de residus inerts o
no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3
de capacitat (PB)

26,00 300,200 1,5720 7.805,20 75,46

G222524P u Localització de desguàs
existent i prolongació amb tub
de polietilè fins a punt de
desguàs

552,60 14,000 1,5621 7.736,40 77,02

G2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de
residus de construcció o
demolició en fraccions segons
REAL DECRETO 105/2008, amb
mitjans manuals

22,79 307,726 1,4122 7.013,08 78,43

EQN2U04P m Guardacos de protecció per
fixar a escala de gat d'acer
galvanitzat formada per anells
circulars de diàmetre 660 mm
amb pletina de 40x4 mm
col·locats cada 1000 mm, i 5
muntants verticals formats per
rodons de 18 mm . Inclou part
proporcional de peces per
fixació a escala

210,37 32,400 1,3723 6.815,99 79,80

G4BC3100P kg Armadura per a lloses
d'estructura AP500 S en barres
de diàmetre com a màxim 16 mm,
d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

Canvi de rendiment per la
dispersió de les actuacions 

2,15 3.162,100 1,3724 6.798,52 81,17

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 5Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

G7J5U20P m Segellat de passa-murs d'acer o
PEAD amb el mur de formigó
armat, mitjançant neteja,
retirada del material existent
i sanejament de superfícies del
junt amb moladora de diamant,
aplicació de cordó de masilla
monocomponent hidroexpansiva
tipus SwellSealMastic de la
casa DeNeef Technologies o
similar, aplicació de morter
epoxi tixotròpic dos components
tipus Sikadur 31 EF de Sika o
similar formant mitja canya al
perimetre de la canonada amb el
mur, i col·locació de banda
elastomèrica per junts de
dilatació tipus MasterSeal 930
de BASF o similar adherida amb
adhesiu epoxi tipus MasterSeal
933 de BASF o similar .

235,15 25,110 1,1925 5.904,62 82,36

G7J5U26P u Formació de passamur en paret
existent per a nou desguàs de
PEAD DN 500 inclou

Enderroc d'estructures de
formigó armat, amb mitjans
mecànics i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o
contenidor.

Segellat de passa-murs d'acer o
PEAD amb el mur de formigó
armat, mitjançant neteja, ,
aplicació de cordó de masilla
monocomponent hidroexpansiva
tipus SwellSealMastic de la
casa DeNeef Technologies o
similar, aplicació de morter
epoxi tixotròpic dos components
tipus Sikadur 31 EF de Sika o
similar formant mitja canya al
perimetre de la canonada amb el
mur, i col·locació de banda
elastomèrica per junts de
dilatació tipus MasterSeal 930
de BASF o similar adherida amb
adhesiu epoxi tipus MasterSeal
933 de BASF o similar .

488,76 10,000 0,9826 4.887,60 83,35

GDDZCJD4 u Bastiment quadrat de fosa
dúctil per a pou de registre i
tapa abatible, pas lliure de
810 mm de diàmetre i classe
D400 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

271,36 18,000 0,9827 4.884,48 84,33

G3C516HP m3 Llosa de formigó circular per a
pou de diámetre 1,20 m de 25
cm cantell executada sobre el
terreny i col·locada
posteriormente sobre el pou,
incloent bastiment i tapa
ductil de 60 cm clase C-250..
Formigó HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba

485,56 10,000 0,9828 4.855,60 85,31

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 6Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

GDZ46C1P u Adequació de la sortida al
terreny de desguàs de Polietilè
DN 110 amb broc de sortida per
a drenatge de formigó
prefabricat adaptant el forat
del prefabricat al diàmetre del
tub amb morter de ciment ,
inclòs la preparació del
terreny, tall de tub de
polietilè i amb reblert del
trasdós i lateral amb
material granular, carrega dels
materials sobrants sobre camió

196,99 23,000 0,9129 4.530,77 86,22

GB121NAP m Barana de seguretat de PRFV
tubs diametres 50-43 mm
fixada mecànicament a l'obra
amb tac d'acer, volandera i
femella

96,71 41,200 0,8030 3.984,45 87,02

GB2A4161P m Barrera de seguretat metàl·lica
simple, amb separador, tipus
BMSNA2/C segons OC 28/2009, amb
un perfil longitudinal de
secció doble ona i suports
C-120 col·locats clavats a
terra cada 2 m, per a una
classe de contenció normal, amb
nivell de contenció N2,
amplària de treball W4, índex
de severitat A i deflexió
dinàmica 1,1 m segons UNE-EN
1317-2, col·locada en trams
rectes o en corbes de radi
igual o superior a 22 m

Canvi de rendiment per
dispersió de les actuacions

66,54 56,000 0,7531 3.726,24 87,77

G3C515H4P m3 Formigó per a lloses de
fonaments, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba

Canvi de rendiment degut a
dispersió de les actuacions i
acutacions confinades

117,06 31,653 0,7532 3.705,30 88,52

K2149C3P u Formació de forat de 0,80x0,80
m en sostre d'arqueta de
formigó armat,a mà i amb
compressor, inclosa perforació
previa i subjecció de la llosa
per evitar la caiguda a
l'interior. Càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

266,15 13,000 0,7033 3.459,95 89,21

G21B400P u Desmuntatge de grao pate fixat
a paret arqueta amb tall del
graó i reparació de la
superficie amb morter, inclos
carrega a camió.

4,46 747,000 0,6734 3.331,62 89,89

GFB1T325 m Tub de polietilè de designació
PE 100, de 400 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN
12201-2, soldat i col·locat al
fons de la rasa

161,52 20,460 0,6735 3.304,70 90,55

EUR



PROJECTE D´ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L´ETAP DE LA LLOSSA DEL CAV

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 7Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

G21B301P u Desmuntatge de tub de
ventilació existent i
col·locació de nou de tub de
ventilació amb diàmetre major,
amb mitjans manuals,
regularització de desperfectes
a paraments de formigó amb
morter polimèric de baixa
retracció i fraguat ràpid,
tipus Master Emaco S544RS de
BASF i segellat amb aplicació
de cordó de masilla
monocomponent hidroexpansiva
tipus SwellSealMastic de la
casa DeNeef Technologies o
similar i aplicació de morter
epoxi tixotròpic dos components
tipus Sikadur 31 EF de Sika o
similar càrrega de productes
sobrants sobre camió,

90,52 36,000 0,6636 3.258,72 91,21

G228F60FP m3 Rebliment i piconatge de rasa
d'amplària més de 1,5 i fins a
2 m, amb material adequat de la
pròpia excavació, en tongades
de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant corró vibratori per
a compactar, amb compactació
del 95% PM

Canvi de rendiment degut a
dispersió de les actuacions

19,03 159,520 0,6137 3.035,67 91,82

GDKT001P u Subministrament i muntatge
d'escala de gat PRFV d'una
alçada fins a 1,5 m incloent
desembarcament superior d'1 m
fixat en llosa superior
d¡arqeuta, formada per muntants
laterals de 73x25x3 mm i graó
estriat quadrat de 28X29 mm de
450 mm d'amplada interior,
separats 300 mm , inclòs part
proporcional de material per
muntatge

326,60 9,000 0,5938 2.939,40 92,41

G4F22557P m3 Paret estructural revestit a
dues cares de 14 cm de gruix,
de maó massís d'elaboració
manual, HD, R-10, de 290x140x50
mm, per a revestir, categoria
I, segons norma UNE-EN 771-1,
col·locat amb morter de ciment
CEM I, de dosificació 1:5 (7,5
N/mm2), amb additiu inclusor
aire/plastificant i amb una
resistència a compressió de la
paret de 4 N/mm2.

S'ha inclòs el revestiment de
les dues cares amb morter
respecte al preu original del
BEDEC.

462,78 5,824 0,5439 2.695,23 92,95

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 8Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

G7J5U13P m2 Retacat de coqueres i
regularització de desperfectes
a paraments de formigó amb
morter polimèric de baixa
retracció i fraguat ràpid,
tipus Master Emaco S544RS de
BASF o similar, amb mitjans
manuals.

26,15 97,000 0,5140 2.536,55 93,46

G3C517HP m3 Reblert amb morter de ciment
pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3
de ciment, amb una proporció en
volum 1:3 i 15 N/mm2 de
resistència a compressió,
elaborat a l'obra

109,84 22,200 0,4941 2.438,45 93,95

GF22MF1P m Tub d'acer galvanitzat amb
soldadura per a ventilació
d'arquetes amb colze de 180 º
superior , fabricat amb acer
S195 T, de 6´´ de mida
(diàmetre exterior
especificat=165,1 mm i DN= 150
mm), fixat a llosa de formigó

127,27 18,000 0,4642 2.290,86 94,42

GDK26C2P u Pericó de registre de formigó
prefabricat de 200x150x150 cm
inclòs tapa de formigó armat
amb bastiment per a tapa de
fosa dúctil de diàmetre 600

754,47 3,000 0,4643 2.263,41 94,87

K878C118P u Neteja d'arqueta amb aigua a
pressió.

S'ha canviat les quantitats de
la partida, inicial del BEDEC
de neteja de paraments per
adaptar-la a la neteja d'unitat
d'arqueta

27,28 72,000 0,4044 1.964,16 95,27

G7J5U21P m Tractament segellat d'entrada
d'aigua per fissures i
esquerdes amb injecció de
resines hidroexpansives
mitjançant injectors amb
vàlvula anti-retorn.

179,96 10,000 0,3645 1.799,60 95,63

G2216101P m3 Excavació en zona de desmunt,
de terra vegetal, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

Canvi de rendiment degut a
dispersió de les actuacions

4,35 308,320 0,2746 1.341,19 95,90

GDZ46C2P u Broc de formigó prefabricat de
dimensions 58x90x95 per a tub
de diàmetre 500, inclòs la
preparació del terreny

123,19 10,000 0,2547 1.231,90 96,15

GDK26C1P u Gir de tapa existent de formigó
prefabricat, incloent
perforacions en tapa per
subjecció amb cable, segellat
dels forats amb morter de
ciment i segellat de la junta
amb les parets del pericó.

136,06 9,000 0,2548 1.224,54 96,39

EUR



PROJECTE D´ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L´ETAP DE LA LLOSSA DEL CAV

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 9Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

G21YB220 u Perforació en fàbrica de
formigó armat per a formació de
passamurs fins a 200 mm de
diàmetre nominal amb un gruix
de paret entre 20 i 30 cm amb
broca de diamant intercambiable

536,61 2,000 0,2249 1.073,22 96,61

G7J5U27P u Formació de passamur en paret
existent per a nou desguàs de
PEAD DN 600 inclou

Enderroc d'estructures de
formigó armat, amb mitjans
mecànics i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o
contenidor.

Segellat de passa-murs d'acer o
PEAD amb el mur de formigó
armat, mitjançant neteja, ,
aplicació de cordó de masilla
monocomponent hidroexpansiva
tipus SwellSealMastic de la
casa DeNeef Technologies o
similar, aplicació de morter
epoxi tixotròpic dos components
tipus Sikadur 31 EF de Sika o
similar formant mitja canya al
perimetre de la canonada amb el
mur, i col·locació de banda
elastomèrica per junts de
dilatació tipus MasterSeal 930
de BASF o similar adherida amb
adhesiu epoxi tipus MasterSeal
933 de BASF o similar .

512,76 2,000 0,2150 1.025,52 96,82

G7J5U25P u Formació de passamur en paret
existent per a nou desguàs de
PEAD DN 400 inclou

Enderroc d'estructures de
formigó armat, amb mitjans
mecànics i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o
contenidor.

Segellat de passa-murs d'acer o
PEAD amb el mur de formigó
armat, mitjançant neteja, ,
aplicació de cordó de masilla
monocomponent hidroexpansiva
tipus SwellSealMastic de la
casa DeNeef Technologies o
similar, aplicació de morter
epoxi tixotròpic dos components
tipus Sikadur 31 EF de Sika o
similar formant mitja canya al
perimetre de la canonada amb el
mur, i col·locació de banda
elastomèrica per junts de
dilatació tipus MasterSeal 930
de BASF o similar adherida amb
adhesiu epoxi tipus MasterSeal
933 de BASF o similar .

464,84 2,000 0,1951 929,68 97,00

EUR
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

G2R35037 m3 Transport de terres a
instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de
7 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de menys de
10 km

5,04 182,997 0,1952 922,30 97,19

EN8217GP u Vàlvula de retenció de clapeta
PE, amb brides, de 400 mm de
diàmetre nominal muntada
superficialment

866,10 1,000 0,1753 866,10 97,36

J7116106 U Determinació de la resistència
a la tracció i de l'allargament
al trencament d'una mostra de
làmina bituminosa per a
impermeabilitzacions, segons la
norma UNE _EN 12311-1

101,18 8,000 0,1654 809,44 97,53

G7J5U14P m2 Reparació d'element de formigó
armat, amb repicat del formigó,
sanejament i raspallat de les
armadures amb mitjans manuals i
amb raig de sorra o escòria de
coure, passivat de les
armadures, imprimació
anticorrosiva, pont d'unió i
restitució de la part afectada
amb morter polimèric de
reparació d'alta resistència
amb inhibidor de la corrosió
del tipus MasterEmaco S 544 RS
de BASF o similar. Inclòs
càrrega manual de runa sobre
contenidor i transport a
abocador.

249,87 3,000 0,1555 749,61 97,68

GNZ116D4 u Carret extensible de
desmuntatge amb brides, amb
virolla interior i exterior
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), junt d'estanquitat
d'etilè propilè diè (EPDM),
revestiment de resina epoxi
(150 micres), de 100 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de
pressió nominal, muntat en
pericó de canalització
soterrada

218,13 3,000 0,1356 654,39 97,81

J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb
placa de 30 cm de diàmetre d'un
sòl, segons la norma NLT 357

157,06 4,000 0,1357 628,24 97,94

E7J5C4H2P m Segellat de junts amb perfil
hidroexpansiu de cautxú de
secció 2x2 cm, col·locat amb
adhesiu.

Canvi de rendiment donada la
dispersió de les actuacions.

33,09 18,800 0,1358 622,09 98,06

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 11Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

K213001P u Execució de forat per drenatge
en mur lateral de dimensions
0,40x0,40 m . Inclou:

- Enderroc de mur de contenció
de formigó armat, a mà i amb
compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió

- Reixa mosquitera interior
fixada en paret.

-Reixeta de protecció
prefabricada de lames de
formigó fixada a l'arqueta.

96,06 6,000 0,1259 576,36 98,18

G2144301P m3 Enderroc d'estructures de
formigó armat, amb mitjans
mecànics i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o
contenidor.

Canvi de rendiment degut a que
es tracta d'actuacions
confinades

105,66 5,340 0,1160 564,22 98,29

G4DEG010P m3 Subministrament, muntatge i
desmuntatge de cindri, inclosa
la preparació de la base

Canvi de rendiment per
dispersió de les actuacions

16,08 28,224 0,0961 453,84 98,38

J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la
humitat i la densitat pel
mètode dels isòtops radioactius
d'un sòl, segons la norma ASTM
D 6938

11,32 40,000 0,0962 452,80 98,47

EAVUF220P m2 Mosquitera fixa de 0,5 a 0,8 m
d'amplària i 0,8 a 1,2 m
d'alçària, amb bastiment
perimetral de perfils d'alumini
lacat, i tela de fils de
polièster, col·locada amb
fixacions mecàniques.

Canvi de rendiment per la
dispersió de les actuacions

68,41 6,480 0,0963 443,30 98,56

G3C515HP u Regularització de extrem
machembrat de pou prefabricat
de formigó de diàmetre 1,20 m
amb morter de ciment pòrtland
amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 450 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:3
i 15 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

42,28 10,000 0,0964 422,80 98,65

EUR
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G7J5U18P m Reparació d'esquerdes i
fissures a murs de formigó
armat, inclou obertura de
fissura per formar un caixetí
de 10 mm. d'ample i 10 mm. de
fondària, i el posterior replè
i reconstrucció geomètrica de
caixetí amb morter polimèric
amb fibres, sulforesistent i de
fraguat ràpid tipus Master
Emaco S544 RS de BASF o
similar.

27,60 15,000 0,0865 414,00 98,73

G4E2452P u Cegat de les dues reixes de
ventilació d'arqueta
prefabricada amb morter de
ciment pòrtland amb filler
calcari, de dosificació
1:0,25:3 (15 N/mm2) i amb una
resistència a compressió de la
paret de 3 N/mm2

38,72 10,000 0,0866 387,20 98,81

GDKT002P u Subministrament i muntatge
d'escala de gat PRFV d'una
alçada fins a 2,20 m incloent
desembarcament superior d'1 m
fixat en llosa superior
d¡arqeuta, formada per muntants
laterals de 73x25x3 mm i graó
estriat quadrat de 28X29 mm de
450 mm d'amplada interior,
separats 300 mm , inclòs part
proporcional de material per
muntatge

381,72 1,000 0,0867 381,72 98,89

GDZ46C3P u Broc de formigó prefabricat de
dimensions 58x90x95 per a tub
de diàmetre 600, inclòs la
preparació del terreny

127,22 3,000 0,0868 381,66 98,96

K4BP1112 u Ancoratge amb acer en barres
corrugades de 12 mm de
diàmetre, amb perforació i
injectat continu d'adhesiu
d'aplicació unilateral de
resines epoxi sense
dissolvents, de dos components
i baixa viscositat

10,30 36,000 0,0769 370,80 99,04

GDZ46C4P u Broc de formigó prefabricat de
dimensions 58x90x95 per a tub
de diàmetre 400, inclòs la
preparació del terreny

106,67 3,000 0,0670 320,01 99,10

K7J5C4H2 m Segellat de junts amb perfil
hidroexpansiu de cautxú de
secció 2x2 cm, col·locat amb
adhesiu

22,11 13,000 0,0671 287,43 99,16

J7J16101 U Determinació de l'envelliment
al cap de 72 h a 100°C d'una
mostra de junt d'estanqueïtat,
segons la norma UNE 53628

269,14 1,000 0,0572 269,14 99,21

JFA1T60F U Determinació de les propietats
inicials en tracció
longitudinal a laboratori, d'un
element de PRFV, segons la
norma UNE-EN 1393 

266,10 1,000 0,0573 266,10 99,27

EUR
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J060770A U Mostreig, realització de con
d'Abrams, elaboració de les
provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie
de cinc provetes cilíndriques
de 15x30 cm, segons la norma
UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2
i UNE-EN 12390-3

82,33 3,000 0,0574 246,99 99,32

GF22LD2P m Tub d'acer galvanitzat per
caldereria de DN 100 inclos
part proporcional de colzes i
peces especials col·locat en
arqueta

46,63 4,400 0,0475 205,17 99,36

GDDZ51A4 u Graó per a pou de registre amb
acer galvanitzat, de
300x300x300 mm, amb rodó de
D=18 mm, col·locat amb morter
ciment 1:6

19,81 10,000 0,0476 198,10 99,40

G21B300P m Desmuntatge de tapa de xapa
metal·lica de pou de 1,20 m,
amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió

18,76 10,000 0,0477 187,60 99,44

J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una
proveta de planxa d'acer,
segons la norma UNE-EN ISO
148-1

178,16 1,000 0,0478 178,16 99,47

G2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit
autoritzat de residus de terra
inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavació,
amb codi 170504 segons la
Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

3,63 49,020 0,0479 177,94 99,51

J0B16601 U Determinació del límit elàstic
aparent superior, resistència a
la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer
laminat, segons la norma UNE-EN
ISO 6892-1

164,20 1,000 0,0380 164,20 99,54

G7J5211AK8VQ m Segellat de junt de 10 mm
d'amplària i 5 mm de fondària
amb massilla de silicona
neutra, aplicada amb pistola
manual, prèvia imprimació
específica. Article: ref.
P06SI400 de la serie Massilles
de poliuretà de BASF-CC

3,58 44,000 0,0381 157,52 99,57

K7JR10AA m Reparació de junt estructural
de mur de formigó, amb repicat
i sanejament previ de la zona
afectada amb mitjans manuals i
segellat amb massilla de
poliuretà bicomponent, aplicada
amb pistola i imprimació prèvia

13,87 10,400 0,0382 144,25 99,60

J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en
laboratori, amb la metodologia
del Próctor modificat (a tres
punts) d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103502

139,10 1,000 0,0383 139,10 99,63

EUR
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G2R540S0 m3 Transport de residus especials
a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb
contenidor d'1 m3 de capacitat
(PB I2R540S0)

79,35 1,474 0,0284 116,96 99,65

G2213201P m3 Excavació en zona de desmunt,
de terreny de trànsit,
utilitzant escarificadora i
càrrega sobre camió

Canvi de rendiment degut a
dispersió de les actuacions

10,96 10,000 0,0285 109,60 99,68

G2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit
autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels
residus de la construcció
inclòs, segons la LLEI 8/2008,
de residus barrejats inerts amb
una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107
segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

24,16 4,500 0,0286 108,72 99,70

G2RA71H1 m3 Deposició controlada a dipòsit
autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels
residus de la construcció
inclòs, segons la LLEI 8/2008,
de residus de formigó inerts
amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101
segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

18,34 5,566 0,0287 102,08 99,72

J7J12101 U Determinació de l'allargament
mínim a ruptura d'una mostra de
junt d'estanqueïtat, segons la
norma UNE 53628

97,04 1,000 0,0288 97,04 99,74

J0B21103 U Determinació de les
característiques geomètriques
d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1

94,59 1,000 0,0289 94,59 99,76

J7J15101 U Determinació de la deformació
romanent mesurada al cap de 24
h d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma
UNE 53628

90,07 1,000 0,0290 90,07 99,77

G2R6423A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i
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 15 i fins
a 20 km

14,71 6,052 0,0291 89,02 99,79

J2VCP10M U Determinació in situ de la
humitat d'un sòl, segons la
norma NLT 103

14,69 6,000 0,0292 88,14 99,81

EUR
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J7J11101 U Determinació de la resistència
a tracció d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma
UNE 53628

82,47 1,000 0,0293 82,47 99,83

K21GU00P u Recolocació de cablejat de les
instal··lacions de la protecció
catòdica a l'arqueta, amb
mitjans manuals

20,15 4,000 0,0294 80,60 99,84

GD5ZJJ2P u Reixa electrosoldada tipus
tramex amb malla de 34x38 entre
eixos d'acer galvanitzat en
calent, de dimensions 2,00x0,80
m  fixat en paret de formigó

78,22 1,000 0,0295 78,22 99,86

GD5ZJJJP u Reixa electrosoldada tipus
tramex amb malla de 34x38 entre
eixos d'acer galvanitzat en
calent, de dimensions 1.50x0,80
m  fixat en paret de formigó

62,96 1,200 0,0296 75,55 99,87

J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode
del Proctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma
UNE 103501

74,22 1,000 0,0197 74,22 99,89

G21DKG02 m Demolició de pou de 150x150 cm,
de parets de 15 cm de maó, amb
mitjans mecànics i càrrega
sobre camió

14,17 4,500 0,0198 63,77 99,90

J0B25101 U Determinació del límit elàstic
per a una deformació romanent
del 0.2%, resistència a la
tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer
per a armar formigons, segons
la norma UNE-EN ISO 15630-1

52,47 1,000 0,0199 52,47 99,91

J7J1K602 U Determinació de la resistència
a l'esquerdament per ozó d'una
mostra de material elastomèric,
segons la norma UNE ISO 1431-1

48,86 1,000 0,01100 48,86 99,92

J7J17101 U Determinació de l'augment de
volum experimentat durant 7
dies a temperatura ambient
d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma
UNE 53628

48,38 1,000 0,01101 48,38 99,93

J0B11P0N U Determinació de les
característiques geomètriques
d'un perfil o planxa d'acer de
secció plena laminat en calent,
segons l'article 28-1 de la
Instrucció EAE 2011

40,15 1,000 0,01102 40,15 99,94

J7J14101 U Determinació de la duresa
nominal d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma
UNE 53628

39,85 1,000 0,01103 39,85 99,95

J89X2102 U Determinació del gruix d'una
pel.lícula de galvanitzat,
segons la norma UNE-EN ISO 1461

12,86 3,000 0,01104 38,58 99,96

J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per
tamisatge d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103101

36,45 1,000 0,01105 36,45 99,96

EUR

PROJECTE D´ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L´ETAP DE LA LLOSSA DEL CAV

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 16Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

J03DK20H U Determinació del contingut de
matèria orgànica, pel mètode
del permanganat de potàsic
d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103204

35,80 1,000 0,01106 35,80 99,97

J03DN10Z U Determinació del contingut de
sals solubles (inclòs guix)
d'un sòl, segons la norma NLT
114

32,34 1,000 0,01107 32,34 99,98

EAVUF22P m2 Reixeta de formigó prefabricat
de lames horitzontals de 0,40 x
0,40 m per fixar en paret
d'arqueta col·locada amb
fixacions mecàniques

30,88 1,000 0,01108 30,88 99,98

J03D4204 U Determinació dels límits
d'Atterberg (límit líquid i
límit plàstic) d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103103
i UNE 103104

29,97 1,000 0,01109 29,97 99,99

J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la
secció recta transversal
equivalent d'una proveta d'acer
per armar formigons, segons la
norma UNE 36068

23,46 1,000 0,00110 23,46 99,99

J0B28103 U Assaig de
doblegament-desdoblegament
d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1

20,65 1,000 0,00111 20,65 100,00

J0B1770B U Assaig de doblegament simple
d'una proveta de planxa d'acer,
segons la norma UNE-EN ISO 7438

15,68 1,000 0,00112 15,68 100,00

G2RA8E00 kg Deposició controlada a centre
de selecció i transferència de
residus barrejats especials,
procedents de construcció o
demolició, amb codi 170903*
segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,08 56,000 0,00113 4,48 100,00

G2RA6890 m3 Deposició controlada a centre
de reciclatge de residus de
fusta no especials amb una
densitat 0,19 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb
codi 170201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

6,44 0,255 0,00114 1,64 100,00

G2RA7580 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)

13,52 0,036 0,00115 0,49 100,00

EUR
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Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

G2RA6770 m3 Deposició controlada a centre
de reciclatge de residus de
plàstic no especials amb una
densitat 0,035 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb
codi 170203 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

0,00 294,319 0,00116 0,00 100,00

G2RA6960 m3 Deposició controlada a centre
de reciclatge de residus de
paper i cartró no especials amb
una densitat 0,04 t/m3,
procedents de construcció o
demolició, amb codi 150101
segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00 1,145 0,00117 0,00 100,00

G2RA6680 m3 Deposició controlada a centre
de reciclatge de residus de
metalls barrejats no especials
amb una densitat 0,2 t/m3,
procedents de construcció o
demolició, amb codi 170407
segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

-31,80 0,431 0,00118 -13,71 100,00

TOTAL: 100,00496.625,47

EUR
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1 

 

1. Pressupost per al coneixement de l’administració 

Pressupost d'Execució Material 496.625,53 € 

Despeses generals (5%) 24.831,28 € 

Benefici Industrial (5%) 24.831,28 € 

PEC IVA EXCLÒS 546.288,09 € 

DO, CSSL i PEF  (3,79% del PEC amb IVA) 25.052,23 €  

 

Expropiacions  3.166,29 € 

  

  
Pressupost pel coneixement de l'Administració 689.227,10 € 

  

El Pressupost per al coneixement de l’Administració sense baixa resultant és de SIS-CENTS 

VUITANTA-NOU MIL DOS-CENTS VINT-I-SET MIL EUROS AMB DEU CÈNTIMS. 
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ANNEX NÚM. 21: INVENTARI 
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Canonada  Principal Tram 1 (CP1) 

CANONADA PRINCIPAL TRAM 1 (CP1) 
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Canonada  Principal Tram 1 (CP1) 1

INVENTARI D’ARQUETES DE DESGUASSOS 

“Projecte d’adequació i millora dels desguassos de la canonada baixant de l’ETAP de la Llosa del Cavall. clau RIR: 2015/055” CP1 0+678 D02

Ramal 

PK

Arqueta núm. 

Canonada Principal tram nº1 (CP1) 

0+678 

D02 

Data inspecció 25/08/2016 

Descripció Arqueta quadrada 1,50 x 1,50 m de formigó armat sense cambra humida, amb tram inferior de 

formigó armat in situ amb murs de cantell 25 cm i tram superior prefabricat amb cantell 10 cm. 

Coberta de formigó armat. 

Alçada interior 1,90 m. 

Alçada exterior 0,04 m. 

Canonades Canonada principal: PEAD DN600 

Canonada desguàs ext: PEAD DN100 

Ventilació Sense ventilació existent. 

Desguàs No trobat. Possibilitat de desguassar en torrent proper, situat a 10 m de distància, per gravetat. 

Estructura No presenta defectes a nivell estructural. 

Seguretat Manca prolongació de l’escala interior 1,00 m sobre la coberta. 

Accés Accés fàcil, seguint el camí de muntanya des de la carretera C-462 i que la segueix de manera 

aproximadament paral·lela en part del seu recorregut. 

Altres 

observacions 

-Aquesta arqueta no presenta aigua. 

-Tapa de l’arqueta tipus D-400. 

-Canonada principal a 1,10 metres per sota de la tapa de l’arqueta. 

Actuacions de 

millora 

necessàries  

-Desbrossar i descobrir la sortida del desguàs, i protegir-la, o bé realitzar-ne una de nova, si no 

existeix. 

-Instal·lació de tubs de ventilació. 

- Rehabilitació de la junta solera amb el mur. 

- Tractament amb producte impermeabilitzant zona inferior 
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Canonada  Principal Tram 1 (CP1) 2

INVENTARI D’ARQUETES DE DESGUASSOS 

“Projecte d’adequació i millora dels desguassos de la canonada baixant de l’ETAP de la Llosa del Cavall. clau RIR: 2015/055” CP1 1+574 D03

Ramal 

PK

Arqueta núm. 

Canonada Principal tram nº1 (CP1) 

1+574 

D03 

Data inspecció 25/08/2016 

Descripció Arqueta rectangular 1,50 x 2,00 m de formigó armat sense cambra humida, amb 

tram inferior de formigó armat in situ amb murs de cantell 25 cm i tram superior 

prefabricat amb cantell 10 cm. Coberta de formigó armat. 

Alçada interior 2,45 m. 

Alçada exterior 0,92 a 1,52 m. 

Canonades Canonada principal: PEAD DN600 

Canonada desguàs ext: PEAD DN100 

Ventilació Dos reixes de formigó en bon estat. 

Desguàs Desguàs exterior (tub) donant al torrent proper, a uns 5 metres aproximadament. 

Estructura No presenta defectes a nivell estructural. 

Seguretat Existeix una escala exterior per accedir a l’arqueta. Falta la prolongació de l’escala 

interior 1,00 m per sobre la coberta. 

Accés Accés regular. Cal arribar pel camí paral·lel a la carretera C-462 i realitzar l’últim 

tram de descens a peu. 

Altres 

observacions 

-Alçada de l’aigua de 10 cm en l’interior de l’arqueta. 

-Tapa de l’arqueta de 250 kN. 

-Canonada principal a 1,60 metres per sota de la tapa de l’arqueta. 

-Base formigonada. 

Actuacions de 

millora 

necessàries  

- Substitució de graons tipus pates per escala. 

- Prolongació d’escala interior 1,00 sobre coberta. 

-Adequar la sortida existent . 

- Rehabilitació de la junta solera amb el mur. 

- Tractament amb producte impermeabilitzant zona inferior 
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Canonada  Principal Tram 1 (CP1) 3

INVENTARI D’ARQUETES DE DESGUASSOS 

“Projecte d’adequació i millora dels desguassos de la canonada baixant de l’ETAP de la Llosa del Cavall. clau RIR: 2015/055” CP1 3+365 D05

Ramal 

PK

Arqueta núm. 

Canonada Principal tram nº1 (CP1) 

3+365 

D05 

Data inspecció 01/09/2016 

Descripció Arqueta rectangular 1,50 x 2,00 m de formigó armat sense cambra humida, amb 

tram inferior de formigó armat in situ amb murs de cantell 25 cm i tram superior 

prefabricat amb cantell 10 cm. Coberta de formigó armat. 

Alçada interior 2,60 m. 

Alçada exterior 0,93 a 1,06 m. 

Canonades Canonada principal: PEAD DN600 

Canonada desguàs ext: PEAD DN100 

Ventilació Dos reixes de formigó en bon estat. 

Desguàs Desguàs exterior (tub) donant al talús proper, a uns 5 metres aproximadament. 

Estructura No presenta defectes a nivell estructural. 

Seguretat Existeix una escala exterior per accedir a l’arqueta. Falta la prolongació de l’escala 

interior 1,00 m per sobre la coberta. 

Accés Molt complicat. Només s’hi pot accedir amb vehicle especialitzat. A peu és força 

complicat, aproximadament una hora de pujada amb forta pendent i rocosa. 

Altres 

observacions 

-Alçada de l’aigua de 40 cm en l’interior de l’arqueta. 

-Tapa de l’arqueta de 250 kN. 

-Canonada principal a 1,60 metres per sota de la tapa de l’arqueta. 

-Accés especialment complicat, des de l’arqueta anterior (D06). 

Actuacions de 

millora 

necessàries  

- Substitució de graons tipus pates per escala. 

-Prolongació d’escala interior 1,00 sobre coberta. 

- Adequar la sortida existent 

- Rehabilitació de la junta solera amb el mur. 

- Tractament amb producte impermeabilitzant zona inferior 
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Canonada  Principal Tram 1 (CP1) 4

INVENTARI D’ARQUETES DE DESGUASSOS 

“Projecte d’adequació i millora dels desguassos de la canonada baixant de l’ETAP de la Llosa del Cavall. clau RIR: 2015/055” CP1 4+275 D06

Ramal 

PK

Arqueta núm. 

Canonada Principal tram nº1 (CP1) 

4+275 

D06 

Data inspecció 25/08/2016 

Descripció Arqueta rectangular 1,50 x 2,00 m de formigó armat sense cambra humida, amb 

tram inferior de formigó armat in situ amb murs de cantell 25 cm i tram superior 

prefabricat amb cantell 10 cm. Coberta de formigó armat. 

Alçada interior 2,90 m. 

Alçada exterior 0,22 a 0,40 m. 

Canonades Canonada principal: Acer DN600 

Canonada desguàs ext: PEAD DN100 

Ventilació L’arqueta consta d’una reixa de formigó en bon estat, i d’una altra reixa 

completament taponada amb formigó.  

Desguàs Desguàs exterior (tub) donant a un torrent proper, a uns 20 metres 

aproximadament. Desguàs poc treballat. 

Estructura No presenta defectes a nivell estructural. 

Seguretat Manca prolongació de la escala interior 1,00 m sobre la coberta. 

Accés L’accés és molt complicat amb vehicle, ja que, tot i haver camí d’accés, aquest es 

troba en molt mal estat i amb nombrosos xaragalls.  Cal fer-se a peu o amb un 

vehicle especialitzat. 

Altres 

observacions 

-Alçada de l’aigua de 60 cm en l’interior de l’arqueta. 

-Tapa de l’arqueta de 250 kN. 

-Canonada principal a 1,90 metres per sota de la tapa de l’arqueta. 

-Fons enfangat i canonada bruta. 

-Canonada principal inclinada. Pot no ser el punt baix. 

Actuacions de 

millora 

necessàries  

- Substitució de graons tipus pates per escala. 

-Prolongació d’escala interior 1,00 sobre coberta. 

- Adequar la sortida existent 

-Cegat de ventilació existent i substitució per ventilació superior 

- Rehabilitació de la junta solera amb el mur. 

- Tractament amb producte impermeabilitzant zona inferior 
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Canonada  Principal Tram 1 (CP1) 5

INVENTARI D’ARQUETES DE DESGUASSOS 

“Projecte d’adequació i millora dels desguassos de la canonada baixant de l’ETAP de la Llosa del Cavall. clau RIR: 2015/055” CP1 5+461 D08

Ramal 

PK

Arqueta núm. 

Canonada Principal tram nº1 (CP1) 

5+461 

D08 

Data inspecció 24/08/2016 

Descripció Arqueta rectangular 1,50 x 2,00 m de formigó armat sense cambra humida, amb 

tram inferior de formigó armat in situ amb murs de cantell 25 cm i tram superior 

prefabricat amb cantell 10 cm. Coberta de formigó armat. 

Alçada interior 2,35 m. 

Alçada exterior 0,40 a 0,65 m. 

Canonades Canonada principal: Acer DN600 

Canonada desguàs ext: PEAD DN100 

Ventilació Dos reixes de formigó, una lleugerament picada i l’altra completament trencada. 

Desguàs Desguàs exterior (tub) donant al torrent proper, a uns 10 metres 

aproximadament.

Estructura No presenta defectes a nivell estructural. 

Seguretat Manca prolongació de la escala interior 1,00 m sobre la coberta. 

Accés L’accés és regular, degut a la forta pendent i al terreny pedregós. Relativament 

proper a la carretera C-462. 

Altres 

observacions 

- Aquesta arqueta no presenta aigua. 

-Tapa de l’arqueta de 250 kN. 

-Canonada principal a 1,70 metres per sota de la tapa de l’arqueta. 

-Fons enfangat. 

Actuacions de 

millora 

necessàries  

- Substitució de graons tipus pates per escala. 

-Prolongació d’escala interior 1,00 sobre coberta. 

- Adequar la sortida existent 

-Cegat de ventilació existent i substitució per ventilació superior 

- Rehabilitació de la junta solera amb el mur. 

Tractament amb producte impermeabilitzant zona inferior 
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Canonada  Principal Tram 1 (CP1) 6

INVENTARI D’ARQUETES DE DESGUASSOS 

“Projecte d’adequació i millora dels desguassos de la canonada baixant de l’ETAP de la Llosa del Cavall. clau RIR: 2015/055” CP1 6+225 D09

Ramal 

PK

Arqueta núm. 

Canonada Principal tram nº1 (CP1) 

6+225 

D09 

Data inspecció 24/08/2016 

Descripció Arqueta rectangular 1,50 x 2,00 m de formigó armat sense cambra humida, amb 

tram inferior de formigó armat in situ amb murs de cantell 25 cm i tram superior 

prefabricat amb cantell 10 cm. Coberta de formigó armat. 

Alçada interior 3,20 m. 

Alçada exterior 0,20 a 0,50 m. 

Canonades Canonada principal: Acer DN600 

Canonada desguàs ext: PEAD DN100 

Ventilació Dos reixes de formigó, una en bon estat i l’altra parcialment tapada amb formigó. 

Desguàs No s’aprecia desguàs exterior. Possibilitat de desaiguar per gravetat al torrent 

proper, a 10 metres aproximadament. 

Estructura No presenta defectes a nivell estructural. 

Seguretat Manca prolongació de la escala interior 1,00 m sobre la coberta i guarda-cos en 

escala interior. 

Accés L’accés a l’arqueta és fàcil, donat que es troba exactament al costat de la carretera 

C-462. 

Altres 

observacions 

-Alçada de l’aigua de 5 cm en l’interior de l’arqueta. 

-Tapa de l’arqueta de 250 kN. 

-Canonada principal a 2,65 metres per sota de la tapa de l’arqueta. 

-Fons enfangat. 

Actuacions de 

millora 

necessàries  

- Substitució de graons tipus pates per escala i prolongació d’escala interior 1,00 

sobre coberta. 

- Localització i adequació de la sortida existent 

-Cegat de ventilació existent i substitució per ventilació superior 

- Rehabilitació de la junta solera amb el mur. 

Tractament amb producte impermeabilitzant zona inferior  
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Canonada  Principal Tram 1 (CP1) 7

INVENTARI D’ARQUETES DE DESGUASSOS 

“Projecte d’adequació i millora dels desguassos de la canonada baixant de l’ETAP de la Llosa del Cavall. clau RIR: 2015/055” CP1 8+745 S01-DR1-D11

Ramal 

PK

Arqueta núm. 

Canonada Principal tram nº1 (CP1) 

8+745 

S01-DR1-D11 

Data inspecció 24/08/2016 

Descripció Arqueta en forma d’ L  de 5,50 x 4,10 m de formigó armat amb cambra humida, 

tot de formigó armat in situ amb murs de cantell 25 cm i coberta de formigó 

armat. Cambra humida de 2,16 x 2,16 m (quadrada).  

Alçada interior 2,14 m (arqueta i cambra humida). 

Alçada exterior 0,25 a 0,8 m. 

Canonades Canonada principal: Acer DN600 

Canonada desguàs a cambra humida: Acer DN100 x2 

Ventilació Dos tubs d’acer, un per a l’arqueta i un altre per a la cambra humida, els dos en 

bon estat. 

Desguàs Presència de cambra humida. En cas necessari, possibilitat de desaiguar per 

gravetat al torrent proper, a 10 metres aproximadament. 

Estructura No presenta defectes a nivell estructural. 

Seguretat Manca prolongació de les escales interiors 1,00 m sobre la coberta tant a l’arqueta 

com a la cambra humida. 

Accés L’accés a l’arqueta és senzill, seguint el camí de muntanya que voreja el torrent 

proper i la pròpia muntanya. 

Altres 

observacions 

-Alçada de l’aigua de 10 cm en l’interior de l’arqueta i de 30 cm a la cambra 

humida. 

-Tapes de l’arqueta i de la cambra humida de 250 kN. 

-Canonada principal a entre 1,00 i 1,50 metres per sota de la tapa de l’arqueta. 

Inclinada. 

-Es tracta d’un ramal de connexió. 

-Canonada principal amb dos connexions a la cambra humida, amb vàlvula i amb 

by-pass.

Actuacions de 

millora 

necessàries  

-- Substitució de graons tipus pates per escala i prolongació d’escala interior 1,00 

sobre coberta. 

-Canvi de tubs de ventilació per adequar a la normativa vigent. 

- Rehabilitació de la junta solera amb el mur. 

-Tractament amb producte impermeabilitzant zona inferior 
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Canonada  Principal Tram 2 (CP2) 

CANONADA PRINCIPAL TRAM 2 (CP2) 
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Canonada  Principal Tram 2 (CP2) 1

INVENTARI D’ARQUETES DE DESGUASSOS 

“Projecte d’adequació i millora dels desguassos de la canonada baixant de l’ETAP de la Llosa del Cavall. clau RIR: 2015/055” CP2 10+292 D01

Ramal 

PK

Arqueta núm. 

Canonada principal CP2 

10+292 

D01 

Data inspecció 23/08/2016 

Descripció Arqueta rectangular 1,50 x 2,00 m de formigó armat sense cambra humida, amb 

tram inferior de formigó armat in situ amb murs de cantell 25 cm i tram superior 

prefabricat amb cantell 10 cm. Coberta de formigó armat. 

Alçada interior 2,50 m. 

Alçada exterior 0,50 a 0,70 m. 

Canonades Canonada principal: Acer DN600 

Canonada desguàs ext: PEAD DN100 

Ventilació Dos reixes de formigó, una en bon estat i l’altre trencada. 

Desguàs No s’aprecia desguàs exterior. Possibilitat de desaiguar per gravetat al torrent 

proper, a 10 metres aproximadament. 

Estructura No presenta defectes a nivell estructural. 

Seguretat Manca prolongació de l’escala interior 1,00 m sobre la coberta. 

Accés Accés fàcil, arqueta propera a la carretera C-462. 

Altres 

observacions 

-Alçada de l’aigua de 10 cm en l’interior de l’arqueta. 

-Tapa de l’arqueta de 250 kN. 

-Canonada principal a 1,65 metres per sota de la tapa de l’arqueta. 

Actuacions de 

millora 

necessàries  

- Substitució de graons tipus pates per escala i prolongació d’escala interior 1,00 

sobre coberta. 

- Localització i adequació de la sortida existent 

-Cegat de ventilació existent i substitució per ventilació superior 

- Rehabilitació de la junta solera amb el mur. 

Tractament amb producte impermeabilitzant zona inferior 



PROJECTE D’ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L’ETAP DE LA LLOSSA DEL CAVALL. CLAU RiR: 2015/055  

Canonada  Principal Tram 2 (CP2) 2

INVENTARI D’ARQUETES DE DESGUASSOS 

“Projecte d’adequació i millora dels desguassos de la canonada baixant de l’ETAP de la Llosa del Cavall. clau RIR: 2015/055” CP2 12+444 D02

Ramal 

PK

Arqueta núm. 

Canonada principal CP2 

12+444 

D02 

Data inspecció 23/08/2016 

Descripció Arqueta rectangular 1,50 x 2,00 m de formigó armat sense cambra humida, amb 

tram inferior de formigó armat in situ amb murs de cantell 25 cm i tram superior 

prefabricat amb cantell 10 cm. Coberta de formigó armat. 

Alçada interior 2,90 m. 

Alçada exterior 0,20 a 0,65 m. 

Canonades Canonada principal: Acer DN600 

Canonada desguàs ext: PEAD DN100 

Ventilació Dos reixes de formigó en bon estat. 

Desguàs Desguàs exterior (tub) donant al torrent proper, a uns 20 metres 

aproximadament.

Estructura No presenta defectes a nivell estructural. 

Seguretat Manca prolongació de l’escala interior 1,00 m sobre la coberta. 

Accés L’accés a l’arqueta és molt complicat. Cal accedir-hi a peu. 

Altres 

observacions 

-Alçada de l’aigua de 30 cm en l’interior de l’arqueta. 

-Tapa de l’arqueta de 250 kN. 

-Canonada principal a 2,60 metres per sota de la tapa de l’arqueta. 

-Canonada principal pintada i enfangada. 

Actuacions de 

millora 

necessàries  

- Substitució de graons tipus pates per escala i prolongació d’escala interior 1,00 

sobre coberta. 

- Adequació de la sortida existent 

-Cegat de ventilació existent i substitució per ventilació superior 

- Rehabilitació de la junta solera amb el mur. 

Tractament amb producte impermeabilitzant zona inferior 



PROJECTE D’ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L’ETAP DE LA LLOSSA DEL CAVALL. CLAU RiR: 2015/055  

Canonada  Principal Tram 2 (CP2) 3

INVENTARI D’ARQUETES DE DESGUASSOS 

“Projecte d’adequació i millora dels desguassos de la canonada baixant de l’ETAP de la Llosa del Cavall. clau RIR: 2015/055” CP2 19+096 D03

Ramal 

PK

Arqueta núm. 

Canonada principal CP2 

19+365 

D03 

Data inspecció 23/08/2016 

Descripció Arqueta quadrada 1,50 x 1,50 m de formigó armat sense cambra humida, amb 

tram inferior de formigó armat in situ amb murs de cantell 25 cm i tram superior 

prefabricat amb cantell 10 cm. Coberta de formigó armat. 

Alçada interior 2,70 m. 

Alçada exterior 0,90 a 1,20 m. 

Canonades Canonada principal: Acer DN600 

Canonada desguàs ext: PEAD DN100 

Ventilació Dos reixes de formigó en bon estat. 

Desguàs Desguàs exterior (tub) donant al torrent proper, a uns 10 metres 

aproximadament. Poc treballat. 

Estructura No presenta defectes a nivell estructural. 

Seguretat Manca escala exterior i prolongació de la interior 1,00 m sobre la coberta. 

Presència de nombrosos aràcnids a la zona. 

Accés L’accés a l’arqueta és difícil, degut al camí complicat, abrupte i amb forta pendent. 

Altres 

observacions 

-Alçada de l’aigua de 25 cm en l’interior de l’arqueta. 

-Tapa de l’arqueta de 250 kN. 

-Canonada principal a 1,70 metres per sota de la tapa de l’arqueta. 

-Canonada principal pintada. 

Actuacions de 

millora 

necessàries  

- Substitució de graons tipus pates per escala i prolongació d’escala interior 1,00 

sobre coberta. 

- Adequació de la sortida existent 

-Cegat de ventilació existent i substitució per ventilació superior 

- Rehabilitació de la junta solera amb el mur. 

-Tractament amb producte impermeabilitzant zona inferior 



PROJECTE D’ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L’ETAP DE LA LLOSSA DEL CAVALL. CLAU RiR: 2015/055  

Canonada  Principal Tram 2 (CP2) 4

INVENTARI D’ARQUETES DE DESGUASSOS 

“Projecte d’adequació i millora dels desguassos de la canonada baixant de l’ETAP de la Llosa del Cavall. clau RIR: 2015/055” CP2 20+398 D04

Ramal 

PK

Arqueta núm. 

Canonada principal CP2 

20+398 

D04 

Data inspecció 23/03/2016 

Descripció Arqueta quadrada 1,50 x 1,50 m de formigó armat sense cambra humida, amb 

tram inferior de formigó armat in situ amb murs de cantell 25 cm i tram superior 

prefabricat amb cantell 10 cm. Coberta de formigó armat. 

Alçada interior 2,70 m. 

Alçada exterior 0,60 a 0,80 m. 

Canonades Canonada principal: Acer DN600 

Canonada desguàs ext: PEAD DN100 

Ventilació Dos reixes de formigó en bon estat. 

Desguàs Desguàs exterior (tub) donant al torrent proper, a uns 10 metres 

aproximadament. Poc treballat. 

Estructura No presenta defectes a nivell estructural. 

Seguretat Manca prolongació de l’escala interior 1,00 m sobre la coberta. 

Accés Fàcil, seguint el camí que voreja el camp proper. 

Altres 

observacions 

-Aquesta arqueta no presenta aigua. 

-Tapa de l’arqueta de 250 kN. 

-Canonada principal a 1,60 metres per sota de la tapa de l’arqueta. 

Actuacions de 

millora 

necessàries  

- Reconstrucció de l’arqueta amb les condicions d’accessibilitat i ventilació 

adequades 

- Adequació de la sortida existent 

-Cegat de ventilació existent i substitució per ventilació superior 

- Rehabilitació de la junta solera amb el mur. 

-Tractament amb producte impermeabilitzant zona inferior 



PROJECTE D’ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L’ETAP DE LA LLOSSA DEL CAVALL. CLAU RiR: 2015/055  

Canonada  Principal Tram 2 (CP2) 5

INVENTARI D’ARQUETES DE DESGUASSOS 

“Projecte d’adequació i millora dels desguassos de la canonada baixant de l’ETAP de la Llosa del Cavall. clau RIR: 2015/055” CP2 21+416 D05

Ramal 

PK

Arqueta núm. 

Canonada principal CP2 

24+416 

D05 

Data inspecció 23/08/2016 

Descripció Arqueta rectangular 1,50 x 2,00 m de formigó armat sense cambra humida, amb 

tram inferior de formigó armat in situ amb murs de cantell 25 cm i tram superior 

prefabricat amb cantell 10 cm. Coberta de formigó armat. 

Alçada interior 3,30 m. 

Alçada exterior 0,35 a 0,85 m. 

Canonades Canonada principal: PEAD DN600 

Canonada desguàs ext: PEAD DN100 

Ventilació Dos reixes de formigó, ambdues una mica picades. 

Desguàs No s’aprecia desguàs exterior. Possibilitat de desaiguar per gravetat al torrent 

proper, a 20 metres aproximadament. 

Estructura No presenta defectes a nivell estructural. 

Seguretat Manca prolongació de l’escala interior 1,00 m sobre la coberta i guarda-cos en 

escala interior. Possibilitat d’obstrucció en cas d’instal·lar guarda-cos donada la 

posició de la canonada principal. 

Accés L’accés a l’arqueta és fàcil, seguint el camí que voreja el torrent proper. 

Altres 

observacions 

-Alçada de l’aigua de 10 cm en l’interior de l’arqueta. 

-Tapa de l’arqueta de 250 kN. 

-Canonada principal a 2,30 metres per sota de la tapa de l’arqueta. 

-No sembla el punt més baix de la zona. 

-Canonada principal lleugerament inclinada. 

Actuacions de 

millora 

necessàries  

- Reconstrucció de l’arqueta amb les condicions d’accessibilitat i ventilació 

adequades 

- Adequació de la sortida existent 

-Cegat de ventilació existent i substitució per ventilació superior 

- Rehabilitació de la junta solera amb el mur. 

-Tractament amb producte impermeabilitzant zona inferior 



PROJECTE D’ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L’ETAP DE LA LLOSSA DEL CAVALL. CLAU RiR: 2015/055  

Canonada  Principal Tram 2 (CP2) 6

INVENTARI D’ARQUETES DE DESGUASSOS 

“Projecte d’adequació i millora dels desguassos de la canonada baixant de l’ETAP de la Llosa del Cavall. clau RIR: 2015/055” CP2 24+642 D06

Ramal 

PK

Arqueta núm. 

Canonada Principal tram nº 2 (CP2) 

24+642 

D06 

Data inspecció 11/08/2016 

Descripció Arqueta quadrada 1,50 x 1,50 m (int), tram inferior de formigó armat in situ amb 

murs de cantell 25 cm i tram superior prefabricat amb cantell 10 cm. Sense 

cambra humida. 

Alçada interior 2,80 m. 

Alçada exterior 0,80 a 1,20 m. 

Canonades Canonada principal: Acer DN600 

Canonada desguàs ext: PEAD DN100 

Ventilació Dues reixes de formigó en bon estat. 

Desguàs No s’ha pogut localitzar degut a la vegetació frondosa de la zona on probablement 

hi ha la sortida. Possible desaiguar per gravetat al torrent que discorre per davant 

l’arqueta. 

Estructura No presenta defectes. 

Seguretat Manca escala exterior i prolongació de la interior 1,00 m sobre la coberta. 

Tapes de difícil extracció, en comparació amb les tapes del ramal 6B. 

Falten pates per accedir a sobre de l’arqueta. 

Accés Accés molt complicat, s’accedeix per un camí d’obra amb molta vegetació que ha 

crescut en el bell mig del mateix. 

Altres 

observacions 

La canonada principal té un cert pendent, per tant la ubicació del desguàs no és 

exactament en el punt baix. 

Cota clau del tub principal de 1,86 m. 

Actuacions de 

millora 

necessàries  

- Reconstrucció de l’arqueta amb les condicions d’accessibilitat i ventilació 

adequades 

- Adequació de la sortida existent 

-Cegat de ventilació existent i substitució per ventilació superior 

- Rehabilitació de la junta solera amb el mur. 

-Tractament amb producte impermeabilitzant zona inferior 

-



PROJECTE D’ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L’ETAP DE LA LLOSSA DEL CAVALL. CLAU RiR: 2015/055  

Canonada  Principal Tram 2 (CP2) 7

INVENTARI D’ARQUETES DE DESGUASSOS 

“Projecte d’adequació i millora dels desguassos de la canonada baixant de l’ETAP de la Llosa del Cavall. clau RIR: 2015/055” CP2 27+582 D07

Ramal 

PK

Arqueta núm. 

Canonada Principal tram nº 2 (CP2) 

27+582 

D07 

Data inspecció 11/08/2016 

Descripció Arqueta quadrada 1,50 x 1,50 m (int), tram inferior de formigó armat in situ amb 

murs de cantell 25 cm i tram superior prefabricat amb cantell 10 cm. Amb cambra 

humida. 

Alçada interior 2,35 m/2,60 m (derivació). 

Alçada exterior 0,25 a 0,35 m /0,60 a 0,80 m (derivació) 

Canonades Canonada principal: Acer DN600 

Canonada desguàs ext: PEAD DN100 

Ventilació En l’hidrant hi ha dues reixes de formigó, ambdues en bon estat. Existeixen dos 

tubs que també estan en bon estat en la derivació. 

Desguàs No hi ha possibilitat de desaiguar la cambra humida de la derivació per gravetat, 

per bombament es podria si es bombeja a camió cisterna. 

Estructura No presenta defectes. 

Seguretat Manca escala exterior i prolongació de la interior 1,00 m sobre la coberta. 

Tapes de difícil extracció, en comparació amb les tapes del ramal 6B. 

Accés Accés fàcil, camí rural al costat. 

Altres 

observacions 

Cota en la clau de la canonada principal en l’arqueta de l’hidrant és de 1,45 m. 

Cota en la clau de la canonada principal en la derivació és de 1,62 m. 

En la derivació es pot observar com hi ha preparat el tub per a fer el ramal 2 

(encara no està construït). 

Actuacions de 

millora 

necessàries  

- Instal·lació d’escala interior, prolongació d’escala interior 1,00 sobre coberta i. 

- Adequació dels tubs de la ventilació  a la nova normativa 

- Rehabilitació de la junta solera amb el mur. 

- Tractament amb producte impermeabilitzant zona inferior. 



PROJECTE D’ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L’ETAP DE LA LLOSSA DEL CAVALL. CLAU RiR: 2015/055  

Canonada  Principal Tram 2 (CP2) 8

INVENTARI D’ARQUETES DE DESGUASSOS 

“Projecte d’adequació i millora dels desguassos de la canonada baixant de l’ETAP de la Llosa del Cavall. clau RIR: 2015/055” CP2 29+410 D08

Ramal 

PK

Arqueta núm. 

Canonada Principal tram nº 2 (CP2) 

29+410 

D08 

Data inspecció 11/08/2016 

Descripció Arqueta quadrada 1,50 x 1,50 m (int), tram inferior de formigó armat in situ amb 

murs de cantell 25 cm i tram superior prefabricat amb cantell 10 cm. Sense 

cambra humida. 

Alçada interior 1,92 m. 

Alçada exterior 0,02 a 0,07 m. 

Canonades Canonada principal: Acer DN600 

Canonada desguàs ext: PEAD DN100 

Ventilació Dos tubs en bon estat. 

Desguàs S’ha pogut localitzar, desguàs per gravetat, la sortida es troba a uns 10 metres de 

l’arqueta. Sortida parcialment obstruïda per matolls i fulles. 

Estructura No presenta defectes. 

Seguretat Manca escala exterior. 

Accés Accés molt fàcil, des de carretera que discorre al costat de l’arqueta. 

Altres 

observacions 

Existeix material tèxtil en la junta generada per un canvi d’angle en la canonada 

principal. 

S’ha emprat tapa de 400 kN (tràfic pesat) 

Cota en clau de la canonada principal és d’1,08 m. 

Existeix un aparell que va connectat a la vàlvula del desguàs. 

Actuacions de 

millora 

necessàries  

- Reconstrucció de l’arqueta amb les condicions d’accessibilitat i ventilació 

adequades 

- Adequació de la sortida existent 

-Substitució de la ventilació superior per adaptar-la a normativa 

- Rehabilitació de la junta solera amb el mur. 

-Tractament amb producte impermeabilitzant zona inferior 



PROJECTE D’ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L’ETAP DE LA LLOSSA DEL CAVALL. CLAU RiR: 2015/055  

Canonada  Principal Tram 2 (CP2) 9

INVENTARI D’ARQUETES DE DESGUASSOS 

“Projecte d’adequació i millora dels desguassos de la canonada baixant de l’ETAP de la Llosa del Cavall. clau RIR: 2015/055” CP2 33+300 D11

Ramal 

PK

Arqueta núm. 

Canonada Principal tram nº 2 (CP2) 

33+300 

D11 

Data inspecció 10/08/2016 

Descripció Arqueta en forma d’L  de 5,50 x 4,10 m de formigó armat amb cambra humida, 

tot de formigó armat in situ amb murs de cantell 25 cm i coberta de formigó 

armat. Cambra humida de 2,16 x 2,16 m (quadrada).  

Alçada interior 2,65 m. 

Alçada exterior 0,70 a 1,10 m. 

Canonades Canonada principal: Acer DN600 

Sense canonada de desguàs exterior. 

Ventilació Hi ha dos tubs de ventilació en bon estat. 

Desguàs No existeix desguàs de la cambra humida però és possible fer-ne un que desguassi 

per gravetat al torrent situat a 15 metres de l’arqueta en qüestió.  

Estructura No presenta defectes. 

Llosa superior de 25 cm 

Murs prefabricats de 25 cm 

Seguretat Existeixen pates per poder pujar a sobre l’arqueta. 

Manca guarda-cos en les dues cambres. 

Tapes de difícil extracció. 

Degut a l’escolament de l’aigua al voltant de la derivació s’han generat canaleres 

profundes, que fan perillós l’accés a peu pla. 

Accés Accés complicat, s’accedeix per camí rural només transitat per maquinària agrícola 

degut al seu estat, per després creuar camp de conreu. 

Altres 

observacions 

La canonada principal té força pendent, per tant la ubicació del desguàs no és 

exactament en el punt baix. 

Tub ramal 3 amb DN 125 mm. 

Tub desguassos a cambra humida amb DN 100 mm. 

Actuacions de 

millora 

necessàries  

- Instal·lació d’escala interior, prolongació d’escala interior 1,00 sobre coberta i. 

- Adequació dels tubs de la ventilació  a la nova normativa 

- Rehabilitació de la junta solera amb el mur. 

- Tractament amb producte impermeabilitzant zona inferior. 



PROJECTE D’ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L’ETAP DE LA LLOSSA DEL CAVALL. CLAU RiR: 2015/055  

Canonada  Principal Tram 2 (CP2) 10

INVENTARI D’ARQUETES DE DESGUASSOS 

“Projecte d’adequació i millora dels desguassos de la canonada baixant de l’ETAP de la Llosa del Cavall. clau RIR: 2015/055” CP2 34+100 D12

Ramal 

PK

Arqueta núm. 

Canonada Principal tram nº 2 (CP2) 

34+100 

D12 

Data inspecció 10/08/2016 

Descripció Arqueta quadrada 1,50 x 1,50 m (int), tram inferior de formigó armat in situ amb 

murs de cantell 25 cm i tram superior prefabricat amb cantell 10 cm. Cambra 

humida tipus pou prefabricat 1.20 m. Coberta de formigó armat prefabricada. 

Alçada interior 3,25 m. 

Alçada exterior 0,60 a 0,83 m 

Canonades Canonada principal: Acer DN600 

Sense desguàs exterior 

Ventilació Dues reixes de formigó, ambdues en bon estat. 

Desguàs No existeix desguàs de la cambra humida però és possible fer-ne un que desguassi 

per bombament al torrent situat a 10 metres de l’arqueta en qüestió.  

Estructura No presenta defectes. 

Seguretat Manca escala exterior i prolongació de la interior 1,00 m sobre la coberta, així com 

guarda-cos, tant en la cambra seca com la humida. 

Tapes de difícil extracció. 

Accés Accés complicat. S’accedeix per camins rurals a un camp de cereals per desprès de 

creuar-lo arribar a un camí d’obra de 25 metres que s’ha de travessar caminant 

degut a la gran quantitat de matolls existent. 

Altres 

observacions 

La canonada principal té un cert pendent, per tant la ubicació del desguàs no és 

exactament en el punt baix. 

Cota en la clau de la canonada principal és de 2,84 m. 

Actuacions de 

millora 

necessàries  

- Substitució de graons tipus pates per escala i prolongació d’escala interior 1,00 

sobre coberta. 

- Adequació de la sortida existent 

-Cegat de ventilació existent i substitució per ventilació superior 

- Rehabilitació de la junta solera amb el mur. 

Tractament amb producte impermeabilitzant zona inferior 



PROJECTE D’ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L’ETAP DE LA LLOSSA DEL CAVALL. CLAU RiR: 2015/055  

Canonada  Principal Tram 2 (CP2) 11

INVENTARI D’ARQUETES DE DESGUASSOS 

“Projecte d’adequació i millora dels desguassos de la canonada baixant de l’ETAP de la Llosa del Cavall. clau RIR: 2015/055” CP2 35+093 D13

Ramal 

PK

Arqueta núm. 

Canonada Principal tram nº 2 (CP2) 

35+093 

D13 

Data inspecció 10/08/2016 

Descripció Arqueta quadrada 1,50 x 1,50 m (int), tram inferior de formigó armat in situ amb 

murs de cantell 25 cm i tram superior prefabricat amb cantell 10 cm. Cambra 

humida tipus pou prefabricat 1,00 m. Coberta de formigó armat prefabricada. 

Alçada interior 3,05 m. 

Alçada exterior 0,30 a 0,73 m. 

Canonades Canonada principal: Acer DN600 

Sense desguàs exterior 

Ventilació Dues reixes de formigó, ambdues en bon estat. 

Desguàs Desguassar per gravetat requereix d’una rasa massa extensa (50 m), desguassar 

per bombament es possible bombejant l’aigua al marge del camp. 

Estructura No presenta defectes. 

Seguretat Manca escala exterior i prolongació de la interior 1,00 m sobre la coberta. 

No hi ha guarda-cos en cap de les cambres. 

Tapes de difícil extracció, en comparació amb les tapes del ramal 6B. 

Accés Accés per la B-300, després s’agafa pista sense asfaltar i finalment es creuen 50 m 

de camp de cereals. 

Altres 

observacions 

Fons de la cambra humida és argilós. 

Cota en la clau de la canonada principal és de 2,20 m. 

Hi ha una zona exterior enclotada entre la cambra seca i la humida. 

Actuacions de 

millora 

necessàries  

- Substitució de graons tipus pates per escala i prolongació d’escala interior 1,00 

sobre coberta. 

- Rehabilitació de la junta solera amb el mur. 

Tractament amb producte impermeabilitzant zona inferior 



PROJECTE D’ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L’ETAP DE LA LLOSSA DEL CAVALL. CLAU RiR: 2015/055  

Canonada  Principal Tram 2 (CP2) 12

INVENTARI D’ARQUETES DE DESGUASSOS 

“Projecte d’adequació i millora dels desguassos de la canonada baixant de l’ETAP de la Llosa del Cavall. clau RIR: 2015/055” CP2 35+365 D21

Ramal 

PK

Arqueta núm. 

Canonada Principal tram nº 2 (CP2) 

35+365 

D21 

Data inspecció 10/08/2016 

Descripció Arqueta in situ de planta rectangular. Cambra seca de 1,6 x 1,6 m (int. Cambra 

humida de 1 x 1,5 m(int.) Coberta de formigó armat prefabricada de 10 cm de 

cantell en cambra seca i de 30 cm en cambra humida. 

Alçada interior 3,65 m. 

Alçada exterior 1,00 a 1,15 m. 

Canonades Canonada principal: Acer DN600 

Sense desguàs exterior. 

Ventilació Hi ha dos tubs de ventilació, en bon estat. 

Desguàs No existeix desguàs però és possible desaiguar mitjançant bombament al torrent 

just davant de l’arqueta o per gravetat a l’altre costat del camí. 

Estructura Estructura tota en situ a excepció de la llosa  que es prefabricada i amb recrescut 

de formigó embellidor. 

Seguretat Manca escala exterior i prolongació de la interior 1,00 m sobre la coberta així com 

guarda-cos en la cambra seca. En la cambra humida falta escala en la seva 

totalitat i guarda-cos 

Tapes de difícil extracció. 

Existeixen pates per poder accedir a sobre de l’arqueta. 

Accés Accés per pista de graveta. 

Altres 

observacions 

La canonada principal té un cert pendent, per tant la ubicació del desguàs no és 

exactament en el punt baix. 

L’arqueta està protegida del torrent que discorre pel costat mitjançant un mur de 

rocalla. 

Existeix una obra de drenatge que creua el camí, amb un diàmetre aproximat de 

300 mm. 

El torrent està delimitat per dos murs de rocalla en ambdós marges. 

Cota en clau del tub principal, en l’entrada és de 2,8 i de 2,3 m en la sortida. 

Actuacions de 

millora 

necessàries  

- Substitució de graons tipus pates per escala i prolongació d’escala interior 1,00 

sobre coberta. 

- Substitució per ventilació superior per adequar-la a normativa 

- Rehabilitació de la junta solera amb el mur. 

Tractament amb producte impermeabilitzant zona inferior 



PROJECTE D’ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L’ETAP DE LA LLOSSA DEL CAVALL. CLAU RiR: 2015/055  

Canonada  Principal Tram 2 (CP2) 13

INVENTARI D’ARQUETES DE DESGUASSOS 

“Projecte d’adequació i millora dels desguassos de la canonada baixant de l’ETAP de la Llosa del Cavall. clau RIR: 2015/055” CP2 38+618 D16

Ramal 

PK

Arqueta núm. 

Canonada Principal tram nº 2 (CP2) 

38+618 

D16 

Data inspecció 09/08/2016 

Descripció Arqueta quadrada 1,50 x 1,50 m (int), tram inferior de formigó armat in situ amb 

murs de cantell 25 cm i tram superior prefabricat amb cantell 10 cm. Cambra 

humida tipus pou prefabricat 1.20 m. Coberta de formigó armat prefabricada. 

Alçada interior 2,77 m. 

Alçada exterior 0,50 a 0,80 m. 

Canonades Canonada principal: Acer DN600 

Sense canonada desguàs exterior. 

Ventilació Dues reixes de formigó, en bon estat. 

Desguàs No és pot desaiguar per gravetat, però es pot fer bombament als marges del 

camp.

Estructura No presenta defectes. 

Seguretat Manca escala exterior i prolongació de la interior 1,00 m sobre la coberta.de la 

cambra seca. 

Tapes de difícil extracció. 

Accés Accés per camí rural per després creuar un camp de conreu durant 125 metres. 

Altres 

observacions 

La cambra humida sobresurt molt del terreny (0,65 m). 

Actuacions de 

millora 

necessàries  

- Substitució de graons tipus pates per escala i prolongació d’escala interior 1,00 

sobre coberta. 

- Rehabilitació de la junta solera amb el mur. 

Tractament amb producte impermeabilitzant zona inferior 



PROJECTE D’ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L’ETAP DE LA LLOSSA DEL CAVALL. CLAU RiR: 2015/055  

Canonada  Principal Tram 2 (CP2) 14

INVENTARI D’ARQUETES DE DESGUASSOS 

“Projecte d’adequació i millora dels desguassos de la canonada baixant de l’ETAP de la Llosa del Cavall. clau RIR: 2015/055” CP2 39+376 D17

Ramal 

PK

Arqueta núm. 

Canonada Principal tram nº 2 (CP2) 

39+376 

D17 

Data inspecció 09/08/2016 

Descripció Arqueta quadrada 2,0 x 2,0 m (int), tram inferior de formigó armat in situ amb 

murs de cantell 25 cm i tram superior prefabricat amb cantell 10 cm. Cambra 

humida tipus pou prefabricat 1,20 m. Coberta de formigó armat prefabricada. 

Alçada interior 2,40 m. 

Alçada exterior 0,30 a 0,87 m. 

Canonades Canonada principal: Acer DN600 

Canonada desguàs ext: PEAD DN100 

Ventilació Dues reixes de formigó en bon estat. 

Desguàs És possible desguassar per gravetat i mitjançant bombament però s’afecta a un 

camp de pagès. 

Estructura No presenta defectes. 

Seguretat Manca escala exterior i prolongació de la interior 1,00 m sobre la coberta i guarda-

cos en la cambra seca i la humida. 

Tapes de difícil extracció. 

Accés Accés per camí rural. 

Altres 

observacions 

Hi ha hidrant. 

Cota de la canonada principal és de 1,53 m. 

Actuacions de 

millora 

necessàries  

- Substitució de graons tipus pates per escala i prolongació d’escala interior 1,00 

sobre coberta. 

- Rehabilitació de la junta solera amb el mur. 

Tractament amb producte impermeabilitzant zona inferior 



PROJECTE D’ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L’ETAP DE LA LLOSSA DEL CAVALL. CLAU RiR: 2015/055  

Canonada  Principal Tram 2 (CP2) 15

INVENTARI D’ARQUETES DE DESGUASSOS 

“Projecte d’adequació i millora dels desguassos de la canonada baixant de l’ETAP de la Llosa del Cavall. clau RIR: 2015/055” CP2 41+053 D22

Ramal 

PK

Arqueta núm. 

Canonada Principal tram nº 2 (CP2) 

41+053 

D22 

Data inspecció 09/08/2016 

Descripció Arqueta quadrada 1,50 x 1,50 m (int), tram inferior de formigó armat in situ amb 

murs de cantell 25 cm i tram superior prefabricat amb cantell 10 cm. Cambra 

humida tipus pou prefabricat 1,20 m. Coberta de formigó armat prefabricada. 

Alçada interior 3,30 m. 

Alçada exterior 0,80 a 0,90 m. 

Canonades Canonada principal: Acer DN600 

Sense canonada desguàs exterior. 

Ventilació Dues reixes de formigó en bon estat. 

Desguàs Desguàs per gravetat en 30-40 metres, sinó es pot desaiguar per bombament al 

torrent, tot i que l’accés és complicat. 

Estructura No presenta defectes. 

Seguretat Manca escala exterior i prolongació de la interior 1,00 m sobre la coberta i guarda-

cos en escala interior en ambdues cambres. 

Tapes de difícil extracció. 

Accés Accés molt complicat, s’accedeix per camí pedregós i després s’ha de creuar un 

camp de conreu. 

Altres 

observacions 

Fons de les cambres tou (argilós). 

El terreny del voltant de la cambra humida ha estat erosionat, començant a 

desenterrar-la. 

Recrescut en cambra humida de 90 cm. 

Actuacions de 

millora 

necessàries  

- Substitució de graons tipus pates per escala i prolongació d’escala interior 1,00 

sobre coberta. 

- Rehabilitació de la junta solera amb el mur. 

Tractament amb producte impermeabilitzant zona inferior 

-



PROJECTE D’ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L’ETAP DE LA LLOSSA DEL CAVALL. CLAU RiR: 2015/055  

Canonada  Principal Tram 2 (CP2) 16

INVENTARI D’ARQUETES DE DESGUASSOS 

“Projecte d’adequació i millora dels desguassos de la canonada baixant de l’ETAP de la Llosa del Cavall. clau RIR: 2015/055” CP2 41+915 D18

Ramal 

PK

Arqueta núm. 

Canonada Principal tram nº 2 (CP2) 

41+915 

D18 

Data inspecció 09/08/2016 

Descripció Arqueta quadrada 1,50 x 1,50 m (int), tram inferior de formigó armat in situ amb 

murs de cantell 25 cm i tram superior prefabricat amb cantell 10 cm. Cambra 

humida tipus pou prefabricat 1.20 m. Coberta de formigó armat prefabricada. 

Alçada interior 3,25 m. 

Alçada exterior 0,50 a 1,00 m. 

Canonades Canonada principal: Acer DN600 

Canonada desguàs ext: PEAD DN100 

Ventilació Dues reixes de formigó, una de les quals està trencada. 

Desguàs Impossible desaiguar per gravetat des d’un punt de vista econòmic. Per 

bombament és possible tot i que fer arribar la maquinaria per a tal fi resultaria 

molt complicat. 

Estructura No presenta defectes. 

Seguretat Manca escala exterior i prolongació de la interior 1,00 m sobre la coberta. 

Tapes de difícil extracció, en comparació amb les tapes del ramal 6B. 

Accés Accés molt complicat, s’accedeix pel camí molt pedregós i després es descendeix a 

peu per un tros de camí d’obra. 

Altres 

observacions 

La canonada principal té un cert pendent, per tant la ubicació del desguàs no és 

exactament en el punt baix. 

L’arqueta està protegida del torrent que discorre pel costat mitjançant un mur de 

rocalla. També s’ha disposat un mur per sobre de l’arqueta per evitar la caiguda 

de terres sobre la mateixa. 

La cota del tub en la clau és de 1,88 m. 

Actuacions de 

millora 

necessàries  

- Substitució de graons tipus pates per escala i prolongació d’escala interior 1,00 

sobre coberta. 

- Rehabilitació de la junta solera amb el mur. 

Tractament amb producte impermeabilitzant zona inferior 



PROJECTE D’ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L’ETAP DE LA LLOSSA DEL CAVALL. CLAU RiR: 2015/055  

Canonada  Principal Tram 2 (CP2) 17

INVENTARI D’ARQUETES DE DESGUASSOS 

“Projecte d’adequació i millora dels desguassos de la canonada baixant de l’ETAP de la Llosa del Cavall. clau RIR: 2015/055” CP2 43+369 D19

Ramal 

PK

Arqueta núm. 

Canonada Principal tram nº 2 (CP2) 

43+369 

D19 

Data inspecció 04/08/2016 

Descripció Arqueta quadrada 1,50 x 1,50 m (int) de formigó armat sense cambra humida, 

amb tram inferior de formigó armat in situ amb murs de cantell 25 cm i tram 

superior prefabricat amb cantell 10 cm. Coberta de formigó armat prefabricada. 

Alçada interior 2,26 m. 

Alçada exterior 0,05 a 0,52 m. 

Canonades Canonada principal: Acer DN600 

Canonada desguàs ext: PEAD DN100 

Ventilació Disposa d’una finestra lateral de lamel·les de formigó, en bon estat. 

Desguàs Existència de torrent a 10 m de l’arqueta, en el que es pot desguassar per 

gravetat ( z = 14 cm). No es troba la sortida del desguàs existent (vegetació). 

Estructura No presenta defectes. 

Seguretat Manca escala exterior i prolongació de la interior 1,00 m sobre la coberta. 

Tapes de difícil extracció, en comparació amb les tapes del ramal 6B. 

Accés Des de vial asfaltat, pista sense pavimentar durant 300 m i 600 m més dins d’un 

camp de blat. L’arqueta es troba en aquest camp. 

Altres 

observacions 

L’arqueta es troba pràcticament seca. 

Actuacions de 

millora 

necessàries  

- Substitució de graons tipus pates per escala i prolongació d’escala interior 1,00 

sobre coberta. 

- Rehabilitació de la junta solera amb el mur. 

Tractament amb producte impermeabilitzant zona inferior 

-Localització i adequació del desguàs existent 



PROJECTE D’ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L’ETAP DE LA LLOSSA DEL CAVALL. CLAU RiR: 2015/055  

Canonada  Principal Tram 2 (CP2) 18

INVENTARI D’ARQUETES DE DESGUASSOS 

“Projecte d’adequació i millora dels desguassos de la canonada baixant de l’ETAP de la Llosa del Cavall. clau RIR: 2015/055” CP2 43+744 D20

Ramal 

PK

Arqueta núm. 

Canonada Principal tram nº 2 (CP2) 

43+744 

D20 

Data inspecció 27/07/2016 

Descripció Arqueta quadrada 1,50 x 1,50 m (int) de formigó armat sense cambra humida, 

amb tram inferior de formigó armat in situ amb murs de cantell 25 cm i tram 

superior prefabricat amb cantell 10 cm. Coberta de formigó armat prefabricada. 

Alçada interior 4,85 m. 

Alçada exterior 1,20 m. 

Canonades Canonada principal: Acer DN600 

Canonada desguàs ext: PEAD DN100 

Ventilació Sense ventilació existent. 

Desguàs Existència de torrent a 12 m de l’arqueta, en el que es pot desguassar per 

gravetat ( z = 38 cm). No es troba la sortida del desguàs existent (vegetació). 

Estructura No presenta defectes. 

Seguretat Manca escala exterior, prolongació de la interior 1,00 m sobre la coberta i guarda-

cos en escala interior. 

Tapes de difícil extracció, en comparació amb les tapes del ramal 6B. 

Accés Des de vial asfaltat, cal travessar un camp de blat. Aquest camp està delimitat a 

cada costat per murs d’escullera, que dificultaran l’accés rodat. 

Altres 

observacions 

L’arqueta es troba seca, sense aigua en el seu interior. 

S’observa un cert pendent a la canonada principal en l’interior de l’arqueta. El punt 

baix del traçat es trobarà a uns metres de distància. 

Actuacions de 

millora 

necessàries  

- Substitució de graons tipus pates per escala i prolongació d’escala interior 1,00 

sobre coberta. 

- Rehabilitació de la junta solera amb el mur. 

Tractament amb producte impermeabilitzant zona inferior 

-Localització i adequació del desguàs existent 

-Plataforma de Tramex intermitja per evitar caigudes a gran alçada 



PROJECTE D’ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L’ETAP DE LA LLOSA DEL CAVALL. CLAU RIR: 2015/055 

Fitxes inventari desguassos (R4) 

Ramal nº 4 - Pinós (R4) 





PROJECTE D’ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L’ETAP DE LA LLOSA DEL CAVALL. CLAU RIR: 2015/055 

Fitxes inventari desguassos (R4) 

INVENTARI D’ARQUETES DE DESGUASSOS 

“Projecte d’adequació i millora dels desguassos de la canonada baixant de l’ETAP de la Llosa del Cavall. clau RIR: 2015/055” R4 0+050 D01

Ramal 

PK

Arqueta núm. 

Ramal Pinós R4 

0+050 

D01 

Data inspecció 10/08/2016 

Descripció Arqueta quadrada 1,40 x 1,90 m de formigó armat sense cambra humida, amb 

tram inferior de formigó armat in situ amb murs de cantell 25 cm i tram superior 

prefabricat amb cantell 10 cm. Coberta de formigó armat. 

Alçada interior 1,25 m. 

Alçada exterior 0,00 m. 

Canonades Canonada principal: PEAD DN150 

Canonada desguàs ext: PEAD DN63 

Ventilació Sense ventilació existent. 

Desguàs No trobat. Possibilitat de desguassar per gravetat en la vessant situada al costat 

del camí, a uns 20 metres de l’arqueta. 

Estructura Estructuralment no presenta defectes si bé, al ser el fons de l’arqueta molt argilós, 

pot ser degut indicatiu de una mala impermeabilització, no desitjable al tenir una 

granja a la vora. 

Seguretat Manca escala exterior  

Accés Bon accés, desde pista amb graveta 

Altres 

observacions 

L’arqueta es troba amb força fang en l’interior. 

En l’imatge s’observa una certa convexitat en la canonada principal, no és un punt 

baix. 

La derivació es troba situada a 12 metres del desguàs. 

Granja molt propera al desguàs, possibles filtracions de purins. 

Actuacions de 

millora 

necessàries  

- Substitució de graons tipus pates per escala i prolongació d’escala interior 1,00 

sobre coberta. 

- Localització i adequació de la sortida existent 

-Nova ventilació superior 

- Rehabilitació de la junta solera amb el mur. 

- Tractament amb producte impermeabilitzant zona inferior 



PROJECTE D’ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L’ETAP DE LA LLOSA DEL CAVALL. CLAU RIR: 2015/055 

Fitxes inventari desguassos (R4) 

INVENTARI D’ARQUETES DE DESGUASSOS 

“Projecte d’adequació i millora dels desguassos de la canonada baixant de l’ETAP de la Llosa del Cavall. clau RIR: 2015/055” R4 0+672 D02

Ramal 

PK

Arqueta núm. 

Ramal Pinós R4 

0+672 

D02 

Data inspecció 10/08/2016 

Descripció Arqueta quadrada 1,40 x 1,90 m de formigó armat sense cambra humida, amb 

tram inferior de formigó armat in situ amb murs de cantell 25 cm i tram superior 

prefabricat amb cantell 10 cm. Coberta de formigó armat. 

Alçada interior 1,25 m. 

Alçada exterior 0,00 m. 

Canonades Canonada principal: PEAD DN150 

Canonada desguàs ext: PEAD DN110 

Ventilació Sense ventilació existent. 

Desguàs S’ha localitzat. 

Estructura No presenta defectes. 

Seguretat Manca escala exterior. Existeix una canalera de fins a 1,10 metres generada per 

l’escolament d’aigua i degut a una mala compactació del terreny durant l’ejecució 

de l’arqueta i que segueix la trajectòria del tub de desguàs. 

Accés Accés molt complicat per camí pedregós i amb molta pendent. 

Altres 

observacions 

L’arqueta es troba seca i amb fons argilós degut a l’escolament superior d’aigua 

pluvial. 

Arqueta soterrada sota una capa de fang considerable. 

Actuacions de 

millora 

necessàries  

- Substitució de graons tipus pates per escala i prolongació d’escala interior 1,00 

sobre coberta. 

- Adequació de la sortida existent 

-Nova ventilació superior 

- Rehabilitació de la junta solera amb el mur. 

- Tractament amb producte impermeabilitzant zona inferior. 

- Adequació entorn de l’arqueta 



PROJECTE D’ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L’ETAP DE LA LLOSSA DEL CAVALL. CLAU RiR: 2015/055  

Ramal núm. 5: Calaf (R5) 

RAMAL NÚM. 5: CALAF (R5) 





PROJECTE D’ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L’ETAP DE LA LLOSSA DEL CAVALL. CLAU RiR: 2015/055  

Ramal núm. 5: Calaf (R5) 1

INVENTARI D’ARQUETES DE DESGUASSOS 

“Projecte d’adequació i millora dels desguassos de la canonada baixant de l’ETAP de la Llosa del Cavall. clau RIR: 2015/055” R5 0+571 D01

Ramal 

PK

Arqueta núm. 

Ramal Calaf R5 

0+571 

D01 

Data inspecció 27/07/2016 

Descripció - Arqueta circular prefabricada (tub de formigó int 1,20 m) amb base de formigó 

in situ i coberta metàl·lica batent de 2 fulles. Desguàs directe, sense cambra 

humida. 

- Alçada interior 2,20 m i exterior 0,20 a 0,40 m. 

Canonades Canonada principal: PEAD DN225 

Canonada desguàs ext: PEAD DN63 

Ventilació 2 finestres de lamel·les metàl·liques en la coberta, una en cada fulla. 

Desguàs No es troba la sortida del desguàs. Existència de torrent a 12 m de l’arqueta, en el 

que es pot desguassar per gravetat ( z = 12 cm). 

Estructura - No presenta defectes en el formigó. 

- La coberta és massa lleugera i deformable. Presenta problemes d’ajust pel seu 

tancament. Les finestres de ventilació es deformen fàcilment al ser trepitjades. 

- No s’han instal·lat passatubs en les canonades. 

Seguretat Manca prolongació de l’escala interior 1,00 m sobre la coberta, però la tipologia de 

la coberta no ho permet. Guarda-cos no necessari. 

Accés Accés a la zona per pista en mal estat, no apta per turismes. Per arribar a 

l’arqueta cal baixar camp a través per un talús un desnivell d’uns 8 m. 

Altres 

observacions 

- Alçada d’aigua de 5 cm en l’interior de l’arqueta. Possible entrada per la 

ventilació. 

- La canonada principal té un cert pendent, indicant que el punt baix del traçat es 

trobarà a uns metres de distància, amb el que el buidat no serà mai complet. 

Actuacions de 

millora 

necessàries  

- Substitució de la coberta per una de formigó amb tapa d’accés i pipeta per 

ventilació, per assegurar la integritat estructural i millorar la estanqueïtat. 

- Nova escala interior i prolongació d’escala interior 1,00 sobre coberta. 

- Localització i adequació el desguàs per gravetat al torrent, disposant obra de 

sortida de formigó armat en el punt de descàrrega. 

-



PROJECTE D’ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L’ETAP DE LA LLOSSA DEL CAVALL. CLAU RiR: 2015/055  

Ramal núm. 5: Calaf (R5) 2

INVENTARI D’ARQUETES DE DESGUASSOS 

“Projecte d’adequació i millora dels desguassos de la canonada baixant de l’ETAP de la Llosa del Cavall. clau RIR: 2015/055” R5 0+924 D02

Ramal 

PK

Arqueta núm. 

Ramal Calaf R5 

0+924 

D02 

Data inspecció 27/07/2016 

Descripció - Arqueta circular prefabricada (tub formigó int 1,20 m) amb base de formigó in 

situ, coberta metàl·lica batent de 2 fulles. Desguàs directe, sense c. humida. 

- Alçada interior 2,15 m i exterior 0,10 a 0,20 m. 

Canonades Canonada principal: PEAD DN225 

Canonada desguàs ext: PEAD DN63 

Ventilació 2 finestres de lamel·les metàl·liques en la coberta, una en cada fulla. Una d’elles 

es troba doblegada. 

Desguàs No es troba la sortida del desguàs. Existència de torrent a 11 m de l’arqueta, en el 

que es pot desguassar per gravetat ( z = 124 cm). 

Estructura - No presenta defectes en el formigó. 

- La coberta és massa lleugera i deformable. Presenta problemes d’ajust pel seu 

tancament. Les finestres de ventilació es deformen fàcilment al ser trepitjades. 

- No s’han instal·lat passatubs en les canonades. 

Seguretat Manca prolongació de l’escala interior 1,00 m sobre la coberta, però la tipologia de 

la coberta no ho permet. Guarda-cos no necessari. 

Accés Accés a la zona per pista en mal estat, no apta per turismes. L’arqueta es troba a 

15 m de la pista. Cal desbrossar aquests 15 m de suau pendent fins a l’arqueta. 

Altres 

observacions 

- No hi ha aigua a l’interior de l’arqueta però sí fang, que podria haver entrat 

arrossegat per l’aigua a través de l’espai buit entre la canonada DN63 i el mur. 

- La canonada principal té un cert pendent, indicant que el punt baix del traçat es 

trobarà a uns metres de distància, amb el que el buidat no serà mai complet. 

Actuacions de 

millora 

necessàries  

- Substitució de la coberta per una de formigó amb tapa d’accés i pipeta per 

ventilació, per assegurar la integritat estructural i millorar la estanqueïtat. 

- Nova escala interior i prolongació d’escala interior 1,00 sobre coberta. 

- Localització i adequació el desguàs per gravetat al torrent, disposant obra de 

sortida de formigó armat en el punt de descàrrega. 

-



PROJECTE D’ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L’ETAP DE LA LLOSSA DEL CAVALL. CLAU RiR: 2015/055  

Ramal núm. 5: Calaf (R5) 3

INVENTARI D’ARQUETES DE DESGUASSOS 

“Projecte d’adequació i millora dels desguassos de la canonada baixant de l’ETAP de la Llosa del Cavall. clau RIR: 2015/055” R5 2+458 D03

Ramal 

PK

Arqueta núm. 

Ramal Calaf R5 

2+458 

D03 

Data inspecció 27/07/2016 

Descripció - Arqueta circular prefabricada (tub de formigó int 1,20 m) amb base de formigó 

in situ i coberta metàl·lica batent de 2 fulles. Cambra humida int 1,00 m de la 

mateixa tipologia. 

- Alçada interior arqueta 2,08 m i exterior 0,20 a 0,35 m. 

- Alçada interior cambra humida 2,08 m i exterior 0,10 a 0,20 m. 

Canonades Canonada principal: PEAD DN225 

Canonada desguàs ext: PEAD DN63 

Ventilació 2 finestres de lamel·les metàl·liques en la coberta, una en cada fulla. Vàries d’elles 

es troben doblegades. 

Desguàs Cambra humida de capacitat insuficient. El punt de vessament és un torrent en el 

marge del camp, a 5 m de la cambra humida. Possibilitat de desguassar per 

gravetat en torrent a 40 m de distància (torrent de l’Aleny). 

Estructura - No presenta defectes en el formigó. 

- La coberta és massa lleugera i deformable. Presenta problemes d’ajust pel seu 

tancament. Les finestres de ventilació es deformen fàcilment al ser trepitjades. 

- No s’han instal·lat passatubs en les canonades. 

Seguretat Manca prolongació de l’escala interior 1,00 m sobre la coberta, però la tipologia de 

la coberta no ho permet. Guarda-cos no necessari. 

Accés Des de carretera B-300, cal recórrer una distància de 200 m per un camp de blat. 

Altres 

observacions 

- Mínima presència d’aigua en l’interior d’ambdues arquetes, amb presència de 

fang, que podria haver entrat arrossegat per l’aigua a través de l’espai buit entre 

la canonada DN63 i el mur. 

Actuacions de 

millora 

necessàries  

- Substitució de la coberta per una de formigó amb tapa d’accés i pipeta per 

ventilació, per assegurar la integritat estructural i millorar la estanqueïtat. 

- Nova escala interior i prolongació d’escala interior 1,00 sobre coberta. 

-



PROJECTE D’ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L’ETAP DE LA LLOSSA DEL CAVALL. CLAU RiR: 2015/055  

Ramal núm. 5: Calaf (R5) 4

INVENTARI D’ARQUETES DE DESGUASSOS 

“Projecte d’adequació i millora dels desguassos de la canonada baixant de l’ETAP de la Llosa del Cavall. clau RIR: 2015/055” R5 2+805 D04

Ramal 

PK

Arqueta núm. 

Ramal Calaf R5 

2+805 

D04 

Data inspecció 27/07/2016 

Descripció - Arqueta circular prefabricada (tub de formigó int 1,20 m) amb base de formigó 

in situ i coberta metàl·lica batent de 2 fulles. Cambra humida int 1,00 m de la 

mateixa tipologia. 

- Alçada interior arqueta 2,08 m i exterior 0,30 m. 

- Alçada interior cambra humida 2,08 m i exterior 0,30 m. 

Canonades Canonada principal: PEAD DN225 

Canonada desguàs ext: PEAD DN63 

Ventilació 2 finestres de lamel·les metàl·liques en la coberta, una en cada fulla. Vàries d’elles 

es troben doblegades. 

Desguàs Cambra humida de capacitat insuficient. El punt de vessament és un torrent en el 

marge del camp, a l’altre costat del mur d’escollera, a 7 m de la cambra humida. 

No és possible el drenatge per gravetat. 

Estructura - No presenta defectes en el formigó. 

- La coberta és massa lleugera i deformable. Presenta problemes d’ajust pel seu 

tancament. El marc de la tapa de l’arqueta està trencat. Les finestres de 

ventilació es deformen fàcilment al ser trepitjades. 

- No s’han instal·lat passatubs en les canonades. 

Seguretat Manca prolongació de l’escala interior 1,00 m sobre la coberta, però la tipologia de 

la coberta no ho permet. Guarda-cos no necessari. 

Accés Des de pista sense pavimentar, cal recórrer 500 m a través de camps de blat. 

Altres 

observacions 

- De 10 a 20 cm d’aigua a l’interior de l’arqueta, amb fang. Probable entrada a 

través de l’espai buit entre la canonada DN63 i el mur. 

Actuacions de 

millora 

necessàries  

- Substitució de la coberta per una de formigó amb tapa d’accés i pipeta per 

ventilació, per assegurar la integritat estructural i millorar la estanqueïtat. 

- Nova escala interior i prolongació d’escala interior 1,00 sobre coberta. 



PROJECTE D’ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L’ETAP DE LA LLOSSA DEL CAVALL. CLAU RiR: 2015/055  

Ramal núm. 5: Calaf (R5) 5

INVENTARI D’ARQUETES DE DESGUASSOS 

“Projecte d’adequació i millora dels desguassos de la canonada baixant de l’ETAP de la Llosa del Cavall. clau RIR: 2015/055” R5 3+050 D05

Ramal 

PK

Arqueta núm. 

Ramal Calaf R5 

3+050 

D05 

Data inspecció 27/07/2016 

Descripció - Arqueta circular prefabricada (tub de formigó int 1,20 m) amb base de formigó 

in situ i coberta metàl·lica batent de 2 fulles. Cambra humida int 1,00 m de la 

mateixa tipologia. 

- Alçada interior arqueta 2,08 m i exterior 0,40 m. 

- Alçada interior cambra humida 2,08 m i exterior 0,40 m. 

Canonades Canonada principal: PEAD DN225 

Canonada desguàs ext: PEAD DN63 

Ventilació 2 finestres de lamel·les metàl·liques en la coberta, una en cada fulla. Vàries d’elles 

es troben doblegades. 

Desguàs Cambra humida de capacitat insuficient. El punt de vessament més proper es 

troba a 100 m de distància, en el que es podria desguassar per gravetat. 

Estructura - No presenta defectes en el formigó. 

- La coberta és massa lleugera i deformable. Presenta problemes d’ajust pel seu 

tancament. Les finestres de ventilació es deformen fàcilment al ser trepitjades. 

- No s’han instal·lat passatubs en les canonades. 

Seguretat Manca prolongació de l’escala interior 1,00 m sobre la coberta, però la tipologia de 

la coberta no ho permet. Guarda-cos no necessari. 

Accés Arqueta al costat de pista no pavimentada en bon estat. 

Altres 

observacions 

- De 15 a 25 cm d’aigua a l’interior de l’arqueta, amb fang. Probable entrada a 

través de l’espai buit entre la canonada DN63 i el mur. 

- La canonada principal té un cert pendent, indicant que el punt baix del traçat es 

trobarà a uns metres de distància, amb el que el buidat no serà mai complet. 

Actuacions de 

millora 

necessàries  

- Substitució de la coberta per una de formigó amb tapa d’accés i pipeta per 

ventilació, per assegurar la integritat estructural i millorar la estanqueïtat. 

- Nova escala interior i prolongació d’escala interior 1,00 sobre coberta. 



PROJECTE D’ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L’ETAP DE LA LLOSA DEL CAVALL. CLAU RIR: 2015/055 

Fitxes inventari desguassos (R6B) 

Ramal nº 6B – Anoia. Tram RUBAU (R6B) 





PROJECTE D’ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L’ETAP DE LA LLOSA DEL CAVALL. CLAU RIR: 2015/055 

Fitxes inventari desguassos (R6B) 

INVENTARI D’ARQUETES DE DESGUASSOS 

“Projecte d’adequació i millora dels desguassos de la canonada baixant de l’ETAP de la Llosa del Cavall. clau RIR: 2015/055” R6B 8+361 D01

Ramal 

PK

Arqueta núm. 

Ramal Anoia R6B 

8+361 

D01 

Data inspecció 21/06/2016 

Descripció Arqueta rectangular in situ. Cambra seca de  2,20 x 2,20 m (interior.)de formigó 

armat, amb tram inferior de formigó armat in situ amb murs de cantell 20 cm. 

Cambra humida de 1,20 x 1,20 m. Coberta de formigó armat. 

Alçada interior 4,20 m. 

Alçada exterior 0,00 m. 

Canonades Canonada principal: PEAD DN500 

Sense canonada per a desguàs exterior. 

Ventilació No existeix cap tipus de ventilació. 

Desguàs És possible el desguàs per gravetat si es fa amb tub a mitja altura a mode de 

sobreeixidor, si és possible el bombament d’aigua al torrent proper a la arqueta. 

Estructura No presenta defectes. 

Seguretat Manca escala exterior, prolongació de la interior 1,00 m sobre la coberta i guarda-

cos en escala interior en cambra seca i humida. 

Accés Des de camí rural, per a continuació creuar un camp de blat durant 80 metres. 

Altres 

observacions 

La cambra seca i humida tenen 115 cm d’aigua en el seu interior. 

Existeix torrent al costat de la arqueta, delimitat per mur de rocalla. 

Actuacions de 

millora 

necessàries  

- Instal·lació d’escala exterior, prolongació d’escala interior 1,00 m sobre 

coberta i guarda-cos en escala interior en cambra seca i humida. 

- Instal·lació de sistema de ventilació. 

- Construcció sobreeixidor. 

- Rehabilitació de la junta solera amb el mur. 

- Tractament amb producte impermeabilitzant zona inferior 



PROJECTE D’ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L’ETAP DE LA LLOSA DEL CAVALL. CLAU RIR: 2015/055 

Fitxes inventari desguassos (R6B) 

INVENTARI D’ARQUETES DE DESGUASSOS 

“Projecte d’adequació i millora dels desguassos de la canonada baixant de l’ETAP de la Llosa del Cavall. clau RIR: 2015/055” R6B 9+358 D02

Ramal 

PK

Arqueta núm. 

Ramal Anoia R6B 

9+358 

D02 

Data inspecció 21/06/2016 

Descripció Arqueta rectangular in situ. Cambra seca de  2,20 x 2,20 m (interior.)de formigó 

armat, amb tram inferior de formigó armat in situ amb murs de cantell 20 cm. 

Cambra humida de 1,20 x 1,20 m. Coberta de formigó armat. 

Alçada interior 3,25 m. 

Alçada exterior 0,00 m. 

Canonades Canonada principal: PEAD DN500 

Sense canonada per a desguàs exterior. 

Ventilació No existeix cap tipus de ventilació. 

Desguàs No existeix. No és possible desguassar per gravetat, es pot bombejar l’aigua al 

marge del camp on es troba la arqueta. 

Estructura No presenta defectes. 

Seguretat Manca escala exterior, prolongació de la interior 1,00 m sobre la coberta i guarda-

cos en escala interior en cambra seca i humida. 

Accés Des de camí rural, la arqueta es troba en un dels marges. 

Altres 

observacions 

La cambra seca té 145 cm d’aigua en el seu interior. 

Actuacions de 

millora 

necessàries  

- Instal·lació d’escala exterior, prolongació d’escala interior 1,00 m sobre 

coberta i guarda-cos en escala interior en cambra seca i humida. 

- Construcció de muret per a contenir les terres del camp de conreu. 

- Instal·lació de sistema de ventilació. 

- Neteja de la llosa superior. 

- Millora de la impermeabilització de la cambra seca. 

- Rehabilitació de la junta solera amb el mur. 

- Tractament amb producte impermeabilitzant zona inferior 



PROJECTE D’ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L’ETAP DE LA LLOSA DEL CAVALL. CLAU RIR: 2015/055 

Fitxes inventari desguassos (R6B) 

INVENTARI D’ARQUETES DE DESGUASSOS 

“Projecte d’adequació i millora dels desguassos de la canonada baixant de l’ETAP de la Llosa del Cavall. clau RIR: 2015/055” R6B 10+185,09 D03

Ramal 

PK

Arqueta núm. 

Ramal Anoia R6B 

10+185,09 

D03 

Data inspecció 27/06/2016 

Descripció Arqueta rectangular in situ. Cambra seca de  2,20 x 2,20 m (interior.)de formigó 

armat, amb tram inferior de formigó armat in situ amb murs de cantell 20 cm. 

Cambra humida de 1,20 x 1,20 m. Coberta de formigó armat. 

Alçada interior 4,25 m. 

Alçada exterior 0,00 m. 

Canonades Canonada principal: PEAD DN500 

Sense canonada per a desguàs exterior. 

Ventilació Sense cap tipus de ventilació. 

Desguàs És possible desguassar al torrent amb tub a mitja altura a mode de sobreeixidor. 

Estructura No presenta defectes. 

Seguretat Manca escala exterior, prolongació de la interior 1,00 m sobre la coberta i guarda-

cos en escala interior en cambra seca i humida. 

Una tapa té el marge trencat de forma que no s’aguanta en posició semivertical. 

Accés Des de C-1412a,a continuació es travessa 25 metres de camp de cereals.  

Altres 

observacions 

Hi ha un rierol a la vora de la arqueta. 

La cambra seca i humida tenen 205 cm d’aigua en el seu interior. 

Actuacions de 

millora 

necessàries  

- Instal·lació d’escala exterior, prolongació d’escala interior 1,00 m sobre 

coberta i guarda-cos en escala interior en cambra humida i seca. 

- Instal·lació de sistema de ventilació. 

- Disposar de tub de desguàs en cambra humida. 

- Millora de la impermeabilització de la cambra seca. 

- Rehabilitació de la junta solera amb el mur. 

- Tractament amb producte impermeabilitzant zona inferior 



PROJECTE D’ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L’ETAP DE LA LLOSA DEL CAVALL. CLAU RIR: 2015/055 

Fitxes inventari desguassos (R6B) 

INVENTARI D’ARQUETES DE DESGUASSOS 

“Projecte d’adequació i millora dels desguassos de la canonada baixant de l’ETAP de la Llosa del Cavall. clau RIR: 2015/055” R6B 10+478,60 D04

Ramal 

PK

Arqueta núm. 

Ramal Anoia R6B 

10+478,60 

D04 

Data inspecció 27/06/2016 

Descripció Arqueta rectangular in situ. Cambra seca de  2,20 x 2,20 m (interior.)de formigó 

armat, amb tram inferior de formigó armat in situ amb murs de cantell 20 cm. 

Cambra humida de 1,20 x 1,20 m. Coberta de formigó armat. 

Alçada interior 4,20 m. 

Alçada exterior 1,50 m. 

Canonades Canonada principal: PEAD DN500 

Sense canonada per a desguàs exterior. 

Ventilació Existeix una reixa de formigó, en bon estat. Cambra humida sense ventilació. 

Desguàs No existeix, és possible desguassar per gravetat a la cuneta del marge de camp. 

Estructura No presenta defectes. 

Seguretat Manca escala exterior, prolongació de la interior 1,00 m sobre la coberta i guarda-

cos en escala interior en cambra seca i humida. 

No hi ha pates per accedir a sobre de la arqueta. 

Accés Accés complicat, s’ha de creuar un camp de conreu durant 200 m. 

Altres 

observacions 

La cambra seca i humida tenen 130 cm d’aigua en el seu interior. 

Actuacions de 

millora 

necessàries  

- Instal·lació d’escala exterior, prolongació d’escala interior 1,00 m sobre 

coberta i guarda-cos en escala interior en cambra seca i humida. 

- Instal·lació de pates per accedir a sobre de la arqueta. 

- Disposar de tub de desguàs en cambra humida. 

- Millora de la impermeabilització de la cambra seca. 

- Rehabilitació de la junta solera amb el mur. 

- Tractament amb producte impermeabilitzant zona inferior 



PROJECTE D’ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L’ETAP DE LA LLOSA DEL CAVALL. CLAU RIR: 2015/055 

Fitxes inventari desguassos (R6B) 

INVENTARI D’ARQUETES DE DESGUASSOS 

“Projecte d’adequació i millora dels desguassos de la canonada baixant de l’ETAP de la Llosa del Cavall. clau RIR: 2015/055” R6B 10+715,80 D05

Ramal 

PK

Arqueta núm. 

Ramal Anoia R6B 

10+715,80 

D05 

Data inspecció 27/06/2016 

Descripció Arqueta rectangular in situ. Cambra seca de  2,20 x 2,20 m (interior.)de formigó 

armat, amb tram inferior de formigó armat in situ amb murs de cantell 20 cm. 

Cambra humida de 1,20 x 1,20 m. Coberta de formigó armat. 

Alçada interior 3,25 m. 

Alçada exterior 0,00 m. 

Canonades Canonada principal: PEAD DN500 

Sense canonada per a desguàs exterior. 

Ventilació Existeixen 2 tubs de ventilació, en bon estat. Cambra humida sense ventilació. 

Desguàs No existeix, desguàs problemàtic per estar situat enmig del camp, a 150 metres 

del camí. 

Estructura No presenta defectes. 

Seguretat Manca escala exterior, prolongació de la interior 1,00 m sobre la coberta i guarda-

cos en escala interior. 

Accés Accés difícil, s’han de creuar camps de cereals durant 150 m. 

Altres 

observacions 

La cambra humida té 90 cm d’aigua en el seu interior. 

Actuacions de 

millora 

necessàries  

- Instal·lació d’escala exterior, prolongació d’escala interior 1,00 m sobre 

coberta i guarda-cos en escala interior en cambra seca i humida. 

- Adaptació dels tubs de ventilació a normativa vigent. 

- Rehabilitació de la junta solera amb el mur. 

- Tractament amb producte impermeabilitzant zona inferior 



PROJECTE D’ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L’ETAP DE LA LLOSA DEL CAVALL. CLAU RIR: 2015/055 

Fitxes inventari desguassos (R6B) 

INVENTARI D’ARQUETES DE DESGUASSOS 

“Projecte d’adequació i millora dels desguassos de la canonada baixant de l’ETAP de la Llosa del Cavall. clau RIR: 2015/055” R6B 11+142,50 D06

Ramal 

PK

Arqueta núm. 

Ramal Anoia R6B 

11+142,50 

D06 

Data inspecció 21/06/2016 

Descripció Arqueta rectangular in situ. Cambra seca de  2,20 x 2,20 m (interior.)de formigó 

armat, amb tram inferior de formigó armat in situ amb murs de cantell 20 cm. 

Cambra humida de 1,20 x 1,20 m. Coberta de formigó armat. 

Alçada interior 3,20 m. 

Alçada exterior 0,00 m. 

Canonades Canonada principal: PEAD DN500 

Sense canonada per a desguàs exterior. 

Ventilació Existeixen 2 tubs de ventilació, en bon estat. Cambra humida sense ventilació. 

Desguàs No existeix, és possible desguassar per gravetat al torrent de darrera la arqueta. 

Estructura No presenta defectes. 

Seguretat Manca escala exterior, prolongació de la interior 1,00 m sobre la coberta i guarda-

cos en escala interior en cambra seca i humida. 

Accés Des de camí rural, la arqueta es troba en un dels marges. 

Altres 

observacions 

L’arqueta té una quantitat considerable d’aigua en l’interior possiblement degut a 

l’escolament des de l’exterior de l’aigua de pluja. 

La tapa de la cambra seca es troba totalment soterrada. 

La cambra humida té 80 cm d’aigua en el seu interior. 

Actuacions de 

millora 

necessàries  

- Instal·lació d’escala exterior, prolongació d’escala interior 1,00 m sobre 

coberta i guarda-cos en escala interior en cambra seca i humida. 

- Disposar de tub de desguàs en cambra humida. 

- Construcció de muret perimetral en la cambra seca per evitar que es soterri. 

- Adaptació dels tubs de ventilació a normativa vigent. 

- Rehabilitació de la junta solera amb el mur. 

- Tractament amb producte impermeabilitzant zona inferior 



PROJECTE D’ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L’ETAP DE LA LLOSA DEL CAVALL. CLAU RIR: 2015/055 

Fitxes inventari desguassos (R6B) 

INVENTARI D’ARQUETES DE DESGUASSOS 

“Projecte d’adequació i millora dels desguassos de la canonada baixant de l’ETAP de la Llosa del Cavall. clau RIR: 2015/055” R6B 8+361 D07

Ramal 

PK

Arqueta núm. 

Ramal Anoia R6B 

8+361 

D07 

Data inspecció 21/06/2016 

Descripció Arqueta rectangular in situ. Cambra seca de  2,20 x 2,20 m (interior.)de formigó 

armat, amb tram inferior de formigó armat in situ amb murs de cantell 20 cm. 

Cambra humida de 1,20 x 1,20 m. Coberta de formigó armat. 

Canonades Canonada principal: PEAD DN500 

Sense canonada per a desguàs exterior. 

Ventilació Existeixen 2 tubs de ventilació en bon estat. Cambra humida sense ventilació. 

Desguàs No trobat. Possibilitat de desguassar en el les dues canonades de 600 mm 

existents al costat de l’arqueta. 

Estructura No presenta defectes. 

Seguretat Manca escala exterior, prolongació de la interior 1,00 m sobre la coberta i guarda-

cos en escala interior. 

Accés Des de camí rural, la arqueta es troba en un dels marges. 

Altres 

observacions 

La tapa de la cambra seca es troba soterrada sota un gruix important de fang. 

Hi ha dues canonades de 600 mm just al costat de la arqueta. 

Actuacions de 

millora 

necessàries  

- Instal·lació d’escala exterior, prolongació d’escala interior 1,00 m sobre 

coberta i guarda-cos en escala interior. 

- Disposar de tub de desguàs en cambra humida. 

- Construcció de mur perimetral que separi el camí de la cambra seca. 

- Adaptació dels tubs de ventilació a normativa vigent. 

- Rehabilitació de la junta solera amb el mur. 

- Tractament amb producte impermeabilitzant zona inferior 



PROJECTE D’ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L’ETAP DE LA LLOSA DEL CAVALL. CLAU RIR: 2015/055 

Fitxes inventari desguassos (R6B) 

INVENTARI D’ARQUETES DE DESGUASSOS 

“Projecte d’adequació i millora dels desguassos de la canonada baixant de l’ETAP de la Llosa del Cavall. clau RIR: 2015/055” R6B 8+361 D08

Ramal 

PK

Arqueta núm. 

Ramal Anoia R6B 

12+027,20 

D08 

Data inspecció 21/06/2016 

Descripció Arqueta rectangular in situ. Cambra seca de  2,20 x 2,20 m (interior.)de formigó 

armat, amb tram inferior de formigó armat in situ amb murs de cantell 20 cm. 

Cambra humida de 1,20 x 1,20 m. Coberta de formigó armat. 

Alçada interior 3,05 m. 

Alçada exterior 0,00 m. 

Canonades Canonada principal: PEAD DN500 

Sense canonada per a desguàs exterior. 

Ventilació Existeixen 2 tubs de ventilació en bon estat. Cambra humida sense ventilació. 

Desguàs És possible desguassar al torrent tant per gravetat en forma de tub a mitja altura 

(sobreeixidor) com per bombament. 

Estructura No presenta defectes. 

Seguretat Manca escala exterior, prolongació de la interior 1,00 m sobre la coberta i guarda-

cos en escala interior en cambra seca i humida. 

Accés Des de camí rural que discorre pel costat de la arqueta. 

Altres 

observacions 

La cambra seca té 230 cm d’aigua en el seu interior. 

La cambra humida té 195 cm d’aigua en el seu interior. 

Al costat de la arqueta hi ha un torrent amb els seus marges delimitats per murs 

de rocalla. 

Actuacions de 

millora 

necessàries  

- Instal·lació d’escala exterior, prolongació d’escala interior 1,00 m sobre 

coberta i guarda-cos en escala interior en cambra seca i humida. 

- Millora de la impermeabilització de la cambra seca. 

- Disposar de tub de desguàs en cambra humida. 

- Adaptació dels tubs de ventilació a normativa vigent. 

- Rehabilitació de la junta solera amb el mur. 

- Tractament amb producte impermeabilitzant zona inferior 



PROJECTE D’ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L’ETAP DE LA LLOSA DEL CAVALL. CLAU RIR: 2015/055 

Fitxes inventari desguassos (R6B) 

INVENTARI D’ARQUETES DE DESGUASSOS 

“Projecte d’adequació i millora dels desguassos de la canonada baixant de l’ETAP de la Llosa del Cavall. clau RIR: 2015/055” R6B 12+975,03 D09

Ramal 

PK

Arqueta núm. 

Ramal Anoia R6B 

12+975,03 

D09 

Data inspecció 21/06/2016 

Descripció Arqueta rectangular in situ. Cambra seca de  2,20 x 2,20 m (interior.)de formigó 

armat, amb tram inferior de formigó armat in situ amb murs de cantell 20 cm. 

Cambra humida de 1,20 x 1,20 m. Coberta de formigó armat. 

Alçada interior 3,20 m. 

Alçada exterior 0,00 m. 

Canonades Canonada principal: PEAD DN500 

Sense canonada per a desguàs exterior. 

Ventilació Existeixen 2 tubs de ventilació, cambra humida sense ventilació. 

Desguàs No es pot desguassar per gravetat, si és possible el bombament a camió cisterna 

ja que és una zona de fàcil accés. 

Estructura No presenta defectes. 

Seguretat Manca escala exterior, prolongació de la interior 1,00 m sobre la coberta i guarda-

cos en escala interior en cambra humida i seca. 

Accés Accés des de camí rural, l’arqueta es troba en un dels seus marges. 

Altres 

observacions 

La cambra seca i humida tenen 95 cm d’aigua en el seu interior. 

La arqueta es troba soterrada per una capa de fang considerable, la part de la 

arqueta més endinsada al camp està coberta de cereals que hi creixen a sobre. 

Actuacions de 

millora 

necessàries  

- Instal·lació d’escala exterior, prolongació d’escala interior 1,00 m sobre 

coberta i guarda-cos en escala interior en cambra seca i humida. 

- Neteja total de la part externa de la llosa superior. 

- Construcció de mur perimetral per evitar el soterrament de la arqueta. 

- Millora de la impermeabilització de la cambra seca. 

- Adaptació dels tubs de ventilació a normativa vigent. 

- Rehabilitació de la junta solera amb el mur. 

- Tractament amb producte impermeabilitzant zona inferior. 



PROJECTE D’ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L’ETAP DE LA LLOSA DEL CAVALL. CLAU RIR: 2015/055 

Fitxes inventari desguassos (R6B) 

INVENTARI D’ARQUETES DE DESGUASSOS 

“Projecte d’adequació i millora dels desguassos de la canonada baixant de l’ETAP de la Llosa del Cavall. clau RIR: 2015/055” R6B 13+402,10 D10

Ramal 

PK

Arqueta núm. 

Ramal Anoia R6B 

13+402,10 

D10 

Data inspecció 21/06/2016 

Descripció Arqueta rectangular in situ. Cambra seca de  2,20 x 2,20 m (interior.)de formigó 

armat, amb tram inferior de formigó armat in situ amb murs de cantell 20 cm. 

Cambra humida de 1,20 x 1,20 m. Coberta de formigó armat. 

Alçada interior 3,60 m. 

Alçada exterior 0,00 m. 

Canonades Canonada principal: PEAD DN500 

Sense canonada per a desguàs exterior. 

Ventilació No existeix cap tipus de ventilació. 

Desguàs No es pot desguassar per gravetat, si és possible el bombament a camió cisterna 

ja que arribar a la zona és senzill. 

Estructura No presenta defectes. 

Seguretat Manca escala exterior, prolongació de la interior 1,00 m sobre la coberta i guarda-

cos en escala interior en cambra seca i humida. 

Accés Des de camí rural, s’ha de caminar 10 metres en camp de cereals per arribar a la 

arqueta. 

Altres 

observacions 

La cambra seca té 55 cm d’aigua en el seu interior. 

La cambra humida té 75 cm d’aigua en el seu interior. 

La arqueta està al bell mig d’un camp de cereals. 

Actuacions de 

millora 

necessàries  

- Instal·lació d’escala exterior, prolongació d’escala interior 1,00 m sobre 

coberta i guarda-cos en escala interior en cambra humida i seca. 

- Instal·lació de sistema de ventilació. 

- Millora de la impermeabilització de la cambra seca. 

- Rehabilitació de la junta solera amb el mur. 

- Tractament amb producte impermeabilitzant zona inferior 



PROJECTE D’ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L’ETAP DE LA LLOSA DEL CAVALL. CLAU RIR: 2015/055 

Fitxes inventari desguassos (R6B) 

INVENTARI D’ARQUETES DE DESGUASSOS 

“Projecte d’adequació i millora dels desguassos de la canonada baixant de l’ETAP de la Llosa del Cavall. clau RIR: 2015/055” R6B 14+152,90 D11

Ramal 

PK

Arqueta núm. 

Ramal Anoia R6B 

14+152,90 

D11 

Data inspecció 21/06/2016 

Descripció Arqueta rectangular in situ. Cambra seca de  2,20 x 2,20 m (interior.)de formigó 

armat, amb tram inferior de formigó armat in situ amb murs de cantell 20 cm. 

Cambra humida de 1,20 x 1,20 m. Coberta de formigó armat. 

Alçada interior 2,95 m. 

Alçada exterior 0,00 m. 

Canonades Canonada principal: PEAD DN500 

Sense canonada per a desguàs exterior. 

Ventilació Existeixen 2 tubs de ventilació en bon estat, cambra humida sense ventilació. 

Desguàs No existeix, no és possible el desguàs per gravetat, però si que es pot fer 

bombament de l’aigua a camió cisterna. 

Estructura No presenta defectes. 

Seguretat Manca escala exterior, prolongació de la interior 1,00 m sobre la coberta i guarda-

cos en escala interior en cambra seca i humida. 

Accés Accés des de camí rural, l’arqueta es troba en un dels seus marges. 

Altres 

observacions 

La cambra seca té 27 cm d’aigua en el seu interior. 

La cambra humida té 5 cm d’aigua en el seu interior. 

La part externa de la arqueta més propera al camí, comença a soterrar-se. 

Actuacions de 

millora 

necessàries  

- Instal·lació d’escala exterior, prolongació d’escala interior 1,00 m sobre 

coberta i guarda-cos en escala interior en cambra seca i humida. 

- Construcció de muret perimetral per separar la arqueta del camí. 

- Millora de la impermeabilització de la cambra seca. 

- Adaptació dels tubs de ventilació a normativa vigent. 

- Rehabilitació de la junta solera amb el mur. 

- Tractament amb producte impermeabilitzant zona inferior 



PROJECTE D’ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L’ETAP DE LA LLOSA DEL CAVALL. CLAU RIR: 2015/055 

Fitxes inventari desguassos (R6B) 

INVENTARI D’ARQUETES DE DESGUASSOS 

“Projecte d’adequació i millora dels desguassos de la canonada baixant de l’ETAP de la Llosa del Cavall. clau RIR: 2015/055” R6B 14+770,10 D12

Ramal 

PK

Arqueta núm. 

Ramal Anoia R6B 

14+770,10 

D12 

Data inspecció 20/06/2016 

Descripció Arqueta rectangular in situ. Cambra seca de  2,20 x 2,20 m (interior.)de formigó 

armat, amb tram inferior de formigó armat in situ amb murs de cantell 20 cm. 

Cambra humida de 1,20 x 1,20 m. Coberta de formigó armat. 

Alçada interior 3,00 m. 

Alçada exterior 0,00 m. 

Canonades Canonada principal: PEAD DN500 

Sense canonada per a desguàs exterior. 

Ventilació Sense cap tipus de ventilació. 

Desguàs No existeix, es pot desguassar per gravetat al barranc existent al marge del camí 

on hi ha la arqueta. 

Estructura No presenta defectes. 

Seguretat Manca escala exterior, prolongació de la interior 1,00 m sobre la coberta i guarda-

cos en escala interior de cambra seca i humida. 

Accés Des de camí rural, la arqueta es troba just al marge del camí. 

Altres 

observacions 

Les cambres seca i humida tenen 178 cm d’aigua procedents de l’escolament 

d’aigua pluvial  

Zona molt enfangada degut a que el camí és molt argilós. 

Actuacions de 

millora 

necessàries  

- Instal·lació d’escala exterior, prolongació d’escala interior 1,00 m sobre 

coberta i guarda-cos en escala interior en cabra humida i seca. 

- Disposar de tub de desguàs en cambra humida. 

- Neteja del fang de sobre la arqueta. 

- Instal·lació de sistema de ventilació en la arqueta. 

- Construcció de muret perimetralque separi la arqueta del camí, i així evitar 

que el fang es dipositi a sobre de la arqueta. 

- Rehabilitació de la junta solera amb el mur. 

- Tractament amb producte impermeabilitzant zona inferior. 



PROJECTE D’ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L’ETAP DE LA LLOSA DEL CAVALL. CLAU RIR: 2015/055 

Fitxes inventari desguassos (R6B) 

INVENTARI D’ARQUETES DE DESGUASSOS 

“Projecte d’adequació i millora dels desguassos de la canonada baixant de l’ETAP de la Llosa del Cavall. clau RIR: 2015/055” R6B 15+384 D13

Ramal 

PK

Arqueta núm. 

Ramal Anoia R6B 

15+384 

D13 

Data inspecció 20/06/2016 

Descripció Arqueta rectangular in situ. Cambra seca de  2,20 x 2,20 m (interior.)de formigó 

armat, amb tram inferior de formigó armat in situ amb murs de cantell 20 cm. 

Cambra humida de 1,20 x 1,20 m. Coberta de formigó armat. 

Alçada interior 3,05 m. 

Alçada exterior 0,00 m. 

Canonades Canonada principal: Acer DN500 

Sense canonada per a desguàs exterior. 

Ventilació Existeixen 2 tubs de ventilació en bon estat, cambra humida sense ventilació. 

Desguàs No existeix, es pot desguassar per gravetat al barranc situat a l’altre marge del 

camí. 

Estructura No presenta defectes. 

Seguretat Manca escala exterior, prolongació de la interior 1,00 m sobre la coberta i guarda-

cos en escala interior en cambra seca i humida. 

Accés  Accés complicat per camí pedregós i amb força pendent, la arqueta es troba 

situada just al marge del camí. 

Altres 

observacions 

Les cambres seca i humida tenen 20 cm d’aigua procedents de l’escolament 

d’aigua pluvial  

Actuacions de 

millora 

necessàries  

- Instal·lació d’escala exterior, prolongació d’escala interior 1,00 m sobre 

coberta i guarda-cos en escala interior de cambra seca i humida. 

- Disposar de tub de desguàs en cambra humida fins al barranc. 

- Neteja de roques a sobre de la arqueta. 

- Adaptació dels tubs de ventilació a normativa vigent. 

- Rehabilitació de la junta solera amb el mur. 

- Tractament amb producte impermeabilitzant zona inferior. 



PROJECTE D’ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L’ETAP DE LA LLOSA DEL CAVALL. CLAU RIR: 2015/055 

Fitxes inventari desguassos (R6B) 

INVENTARI D’ARQUETES DE DESGUASSOS 

“Projecte d’adequació i millora dels desguassos de la canonada baixant de l’ETAP de la Llosa del Cavall. clau RIR: 2015/055” R6B 16+199,70 D14

Ramal 

PK

Arqueta núm. 

Ramal Anoia R6B 

16+199,70 

D14 

Data inspecció 20/06/2016 

Descripció Arqueta rectangular in situ. Cambra seca de  2,20 x 2,20 m (interior.)de formigó 

armat, amb tram inferior de formigó armat in situ amb murs de cantell 20 cm. 

Cambra humida de 1,20 x 1,20 m. Coberta de formigó armat. 

Alçada interior 4,15 m. 

Alçada exterior 1,00 m. 

Canonades Canonada principal: Acer DN500 

Sense canonada per a desguàs exterior. 

Ventilació Una reixa de formigó, en bon estat. Cambra humida sense ventilació. 

Desguàs No existeix, no es possible desguassar per gravetat, l’única opció és el bombament 

a camió cisterna. 

Estructura No presenta defectes. 

Seguretat Manca escala exterior, prolongació de la interior 1,00 m sobre la coberta i guarda-

cos en escala interior en cambra seca i humida. 

Accés Des de pista amb graveta, la arqueta es troba situada en una zona on hi ha molts 

camins que es creuen. 

Altres 

observacions 

Les cambres seca i humida tenen 90 cm d’aigua procedents de l’escolament 

d’aigua pluvial. 

Actuacions de 

millora 

necessàries  

- Instal·lació d’escala exterior, prolongació d’escala interior 1,00 m sobre 

coberta i guarda-cos en escala interior en cambra seca i humida 

- Enretirada de les roques sobre l’arqueta. 

- Muret per a contenir les terres de darrera la arqueta. 

- Millora de la impermeabilització de la cambra seca. 

- Rehabilitació de la junta solera amb el mur. 

- Tractament amb producte impermeabilitzant zona inferior 



PROJECTE D’ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L’ETAP DE LA LLOSA DEL CAVALL. CLAU RIR: 2015/055 

Fitxes inventari desguassos (R6B) 

INVENTARI D’ARQUETES DE DESGUASSOS 

“Projecte d’adequació i millora dels desguassos de la canonada baixant de l’ETAP de la Llosa del Cavall. clau RIR: 2015/055” R6B 17+892,40 D15

Ramal 

PK

Arqueta núm. 

Ramal Anoia R6B 

17+892,40 

D15 

Data inspecció 20/06/2016 

Descripció Arqueta rectangular in situ. Cambra seca de  2,20 x 2,20 m (interior.)de formigó 

armat, amb tram inferior de formigó armat in situ amb murs de cantell 20 cm. 

Cambra humida de 1,20 x 1,20 m. Coberta de formigó armat. 

Alçada interior 3,25 m. 

Alçada exterior 0,00 m. 

Canonades Canonada principal: Acer DN500 

Sense canonada per a desguàs exterior. 

Ventilació Existeixen 2 tubs de ventilació en bon estat, cambra humida sense ventilació. 

Desguàs No existeix. Es pot desguassar per gravetat al marge del camí contrari al que es 

troba la arqueta. 

Estructura No presenta defectes. 

Seguretat Manca escala exterior, prolongació de la interior 1,00 m sobre la coberta i guarda-

cos en escala interior en ambdues cambres. 

Accés Des de pista de graveta, la arqueta es troba just en el marge del camí. 

Altres 

observacions 

Les cambres seca i humida tenen 72 cm d’aigua procedents de l’escolament 

d’aigua pluvial. 

El fons de l’arqueta es força argilós (tou). 

Actuacions de 

millora 

necessàries  

- Instal·lació d’escala exterior, prolongació d’escala interior 1,00 m sobre 

coberta i guarda-cos en escala interior en cambra seca i humida. 

- Disposar de tub de desguàs en cambra humida. 

- Millora de la impermeabilització de la cambra seca. 

- Adaptació dels tubs de ventilació a normativa vigent. 

- Rehabilitació de la junta solera amb el mur. 

- Tractament amb producte impermeabilitzant zona inferior 



PROJECTE D’ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L’ETAP DE LA LLOSA DEL CAVALL. CLAU RIR: 2015/055 

Fitxes inventari desguassos (R6B) 

INVENTARI D’ARQUETES DE DESGUASSOS 

“Projecte d’adequació i millora dels desguassos de la canonada baixant de l’ETAP de la Llosa del Cavall. clau RIR: 2015/055” R6B 18+322,60 D16

Ramal 

PK

Arqueta núm. 

Ramal Anoia R6B 

18+322,60 

D16 

Data inspecció 20/06/2016 

Descripció Arqueta rectangular in situ. Cambra seca de  2,20 x 2,20 m (interior.)de formigó 

armat, amb tram inferior de formigó armat in situ amb murs de cantell 20 cm. 

Cambra humida de 1,20 x 1,20 m. Coberta de formigó armat. 

Alçada interior 3,25 m. 

Alçada exterior 0,00 m. 

Canonades Canonada principal: Acer DN500 

Sense canonada desguàs exterior. 

Ventilació Existeixen 2 tubs de ventilació, en bon estat. Cambra humida sense ventilació. 

Desguàs És possible desguassar per gravetat a les dues vessants del camí, sent més fàcil la 

vessant on es troba l’arqueta. 

Estructura No presenta defectes. 

Seguretat Manca escala exterior, prolongació de la interior 1,00 m sobre la coberta i guarda-

cos en escala interior en cambres seca i humida. 

Accés Accés per pista de graveta, la arqueta està situada al costat de la pista. 

Altres 

observacions 

La cambra seca té 5 cm d’aigua procedents de l’escolament d’aigua pluvial. 

La cambra humida té 75 cm d’aigua. 

Actuacions de 

millora 

necessàries  

- Instal·lació d’escala exterior, prolongació d’escala interior 1,00 m sobre 

coberta i guarda-cos en escala interior de les cambres seca i humida. 

- Construcció de desguàs a vessant del camí on es troba situada la arqueta. 

- Adaptació dels tubs de ventilació a normativa vigent. 

- Rehabilitació de la junta solera amb el mur. 

- Tractament amb producte impermeabilitzant zona inferior 



PROJECTE D’ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L’ETAP DE LA LLOSA DEL CAVALL. CLAU RIR: 2015/055 

Fitxes inventari desguassos (R6B) 

INVENTARI D’ARQUETES DE DESGUASSOS 

“Projecte d’adequació i millora dels desguassos de la canonada baixant de l’ETAP de la Llosa del Cavall. clau RIR: 2015/055” R6B 18+738,10 D17

Ramal 

PK

Arqueta núm. 

Ramal Anoia R6B 

18+738,10 

D17 

Data inspecció 20/06/2016 

Descripció Arqueta rectangular in situ. Cambra seca de  2,20 x 2,20 m (interior.)de formigó 

armat, amb tram inferior de formigó armat in situ amb murs de cantell 20 cm. 

Cambra humida de 1,20 x 1,20 m. Coberta de formigó armat. 

Alçada exterior 0,00 m. 

Canonades Canonada principal: Acer DN500 

Sense canonada desguàs exterior. 

Ventilació Existeixen 2 tubs de ventilació, en bon estat. Cambra humida sense ventilació. 

Desguàs És possible desguassar per gravetat al marge del camí on hi ha bosc. 

Estructura No presenta defectes. 

Seguretat Manca escala exterior, prolongació de la interior 1,00 m sobre la coberta i guarda-

cos en escala interior en cambres seca i humida. 

Gran quantitat de matolls amb moltes vespes el qual fan impossible accedir a 

l’arqueta. 

Accés Situada al marge d’una pista, accés fàcil. 

Altres 

observacions 

És un avisper. 

Actuacions de 

millora 

necessàries  

- Instal·lació d’escala exterior, prolongació d’escala interior 1,00 m sobre 

coberta i guarda-cos en escala interior de les cambres seca i humida. 

- Desbrossat dels voltants de l’arqueta. 

- Adaptació dels tubs de ventilació a normativa vigent. 

- Rehabilitació de la junta solera amb el mur. 

- Tractament amb producte impermeabilitzant zona inferior 



PROJECTE D’ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L’ETAP DE LA LLOSA DEL CAVALL. CLAU RIR: 2015/055 

Fitxes inventari desguassos (R6B) 

INVENTARI D’ARQUETES DE DESGUASSOS 

“Projecte d’adequació i millora dels desguassos de la canonada baixant de l’ETAP de la Llosa del Cavall. clau RIR: 2015/055” R6B 19+038,72 D18

Ramal 

PK

Arqueta núm. 

Ramal Anoia R6B 

19+038,72 

D18 

Data inspecció 20/06/2016 

Descripció Arqueta rectangular in situ. Cambra seca de  2,20 x 2,20 m (interior.)de formigó 

armat, amb tram inferior de formigó armat in situ amb murs de cantell 20 cm. 

Cambra humida de 1,20 x 1,20 m. Coberta de formigó armat. 

Alçada interior 3,05 m. 

Alçada exterior 0,00 m. 

Canonades Canonada principal: Acer DN500 

Sense canonada desguàs exterior. 

Ventilació Sense ventilació. 

Desguàs És possible el bombament d’aigua a la cuneta del camí. El desguàs per gravetat és 

possible però requereix excavar una rasa força extensa fins a trobar cota en la 

cuneta.

Estructura Degut al trànsit de vehicles les armadures de les cantonades de l’arqueta són 

visibles ja que el formigó s’ha anat trencant. 

Seguretat Manca guarda-cos en escala interior en cambres seca i humida. 

Accés Accés per pista de graveta. 

Altres 

observacions 

Les cambres humida i seca tenen 80 cm d’aigua procedents de l’escolament 

d’aigua pluvial. 

La cuneta del camí discorre just pel costat de la tapa de la cambra seca. 

Actuacions de 

millora 

necessàries  

- Instal·lació de guarda-cos en escala interior de les cambres seca i humida. 

- Millora de la impermeabilització de la cambra seca. 

- Muret en la zona de l’arqueta propera a la cuneta del camí per evitar entrada 

d’aigua pluvial a la cambra seca. 

- Construcció de desguàs/sobreeixidor a cuneta. 

- Construcció de sistema de ventilació. 

- Rehabilitació de la junta solera amb el mur. 

- Tractament amb producte impermeabilitzant zona inferior 



PROJECTE D’ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L’ETAP DE LA LLOSA DEL CAVALL. CLAU RIR: 2015/055 

Fitxes inventari desguassos (R6B) 

INVENTARI D’ARQUETES DE DESGUASSOS 

“Projecte d’adequació i millora dels desguassos de la canonada baixant de l’ETAP de la Llosa del Cavall. clau RIR: 2015/055” R6B 20+437,40 D20

Ramal 

PK

Arqueta núm. 

Ramal Anoia R6B 

20+437,40 

D20 

Data inspecció 20/06/2016 

Descripció Arqueta rectangular in situ. Cambra seca de  2,20 x 2,20 m (interior.)de formigó 

armat, amb tram inferior de formigó armat in situ amb murs de cantell 20 cm. 

Cambra humida de 1,20 x 1,20 m. Coberta de formigó armat. 

Alçada interior 4,00 m. 

Alçada exterior 1,30 a 2,00 m. 

Canonades Canonada principal: Acer DN500 

Sense canonada desguàs exterior. 

Ventilació Una reixa de formigó en bon estat. 

Desguàs És possible el bombament a camió cisterna, ja que l’accés és fàcil. 

Estructura No presenta defectes. 

Seguretat Manca escala exterior, prolongació de la interior 1,00 m sobre la coberta i guarda-

cos en escala interior en cambres seca i humida. 

Falten pates per accedir a sobre l’arqueta. 

Accés Accés per la carretera que creua el poble de copons per després accedir a l’arqueta 

per un camí rural. 

Altres 

observacions 

Les cambres seca i humida tenen 90 cm d’aigua procedents de l’escolament 

d’aigua pluvial. 

Actuacions de 

millora 

necessàries  

- Instal·lació d’escala exterior, prolongació d’escala interior 1,00 m sobre 

coberta i guarda-cos en escala interior de les cambres seca i humida. 

- Millora de la impermeabilització de la cambra seca 

- Rehabilitació de la junta solera amb el mur. 

- Tractament amb producte impermeabilitzant zona inferior 



PROJECTE D’ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L’ETAP DE LA LLOSA DEL CAVALL. CLAU RIR: 2015/055 

Fitxes inventari desguassos (R6B) 

INVENTARI D’ARQUETES DE DESGUASSOS 

“Projecte d’adequació i millora dels desguassos de la canonada baixant de l’ETAP de la Llosa del Cavall. clau RIR: 2015/055” R6B 20+875,25 D21

Ramal 

PK

Arqueta núm. 

Ramal Anoia R6B 

20+875,25 

D21 

Data inspecció 20/06/2016 

Descripció Arqueta rectangular in situ. Cambra seca de  2,20 x 2,20 m (interior.)de formigó 

armat, amb tram inferior de formigó armat in situ amb murs de cantell 20 cm. 

Cambra humida de 1,20 x 1,20 m. Coberta de formigó armat. 

Alçada interior 4,20 m. 

Alçada exterior 1,00 m. 

Canonades Canonada principal: Acer DN500 

Existeix canonada sobreeixidor . 

Ventilació Una reixa de formigó en bon estat. 

Desguàs Existeix sobreeixidor en la part superior de la cambra humida, no s’ha pogut 

localitzar la sortida. 

Es podria desguassar per bombament al rierol. 

Estructura Armadures llosa a la vista, possible problema de corrosió. 

Bon estat general. 

Seguretat Manca escala exterior, prolongació de la interior 1,00 m sobre la coberta i guarda-

cos en escala interior en cambres seca i humida. 

Accés Accés per la camí asfaltat, després s’ha recórrer camí rural en mal estat fins 

arribar a l’arqueta. 

Altres 

observacions 

La cambra seca té 48 cm d’aigua procedents de l’escolament d’aigua pluvial. 

La cambra humida té 110 cm d’aigua. 

Hi ha un rierol a 10 metres de l’arqueta. 

Actuacions de 

millora 

necessàries  

- Instal·lació d’escala exterior, prolongació d’escala interior 1,00 m sobre 

coberta i guarda-cos en escala interior de les cambres seca i humida. 

- Instal·lació de pates per accedir a sobre de la arqueta. 

- Millora de la impermeabilització de la cambra seca 

- Rehabilitació de la junta solera amb el mur. 

- Tractament amb producte impermeabilitzant zona inferior 



PROJECTE D’ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L’ETAP DE LA LLOSA DEL CAVALL. CLAU RIR: 2015/055 

Fitxes inventari desguassos (R6B) 

INVENTARI D’ARQUETES DE DESGUASSOS 

“Projecte d’adequació i millora dels desguassos de la canonada baixant de l’ETAP de la Llosa del Cavall. clau RIR: 2015/055” R6B 21+636,10 D22

Ramal 

PK

Arqueta núm. 

Ramal Anoia R6B 

21+636,10 

D22 

Data inspecció 15/06/2016 

Descripció Arqueta rectangular in situ. Cambra seca de  2,20 x 2,20 m (interior.)de formigó 

armat, amb tram inferior de formigó armat in situ amb murs de cantell 20 cm. 

Cambra humida de 1,20 x 1,20 m. Coberta de formigó armat. 

Alçada interior 3,20 m. 

Alçada exterior 0,00 m. 

Canonades Canonada principal: PEAD DN500 

Sense canonada desguàs exterior. 

Ventilació Existeixen 2 tubs de ventilació, en bon estat. Cambra humida sense ventilació. 

Desguàs No és possible desguassar per gravetat, només es pot per bombament a cuneta 

generada en el marge del camp per l’obra de drenatge transversal existent a pocs 

metres de l’arqueta. 

Estructura No presenta defectes. 

Seguretat Manca escala exterior, prolongació de la interior 1,00 m sobre la coberta i guarda-

cos en escala interior en cambres seca i humida. 

Accés Accés desde la carretera C-1412a, després es gira per un camí asfaltat i finalment 

es creuen 60 metres de camp de conreu caminant. 

Altres 

observacions 

La cambra seca té 110 cm d’aigua procedents de l’escolament d’aigua pluvial. 

La cambra humida té 115 cm d’aigua. 

Actuacions de 

millora 

necessàries  

- Instal·lació d’escala exterior, prolongació d’escala interior 1,00 m sobre 

coberta i guarda-cos en escala interior de les cambres seca i humida. 

- Millora de la impermeabilització de la cambra seca 

- Adaptació dels tubs de ventilació a normativa vigent. 

- Rehabilitació de la junta solera amb el mur. 

- Tractament amb producte impermeabilitzant zona inferior 



PROJECTE D’ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L’ETAP DE LA LLOSA DEL CAVALL. CLAU RIR: 2015/055 

Fitxes inventari desguassos (R6B) 

INVENTARI D’ARQUETES DE DESGUASSOS 

“Projecte d’adequació i millora dels desguassos de la canonada baixant de l’ETAP de la Llosa del Cavall. clau RIR: 2015/055” R6B 21+876,95 D23

Ramal 

PK

Arqueta núm. 

Ramal Anoia R6B 

21+876,95 

D23 

Data inspecció 15/06/2016 

Descripció Arqueta rectangular in situ. Cambra seca de  2,20 x 2,20 m (interior.)de formigó 

armat, amb tram inferior de formigó armat in situ amb murs de cantell 20 cm. 

Cambra humida de 1,20 x 1,20 m. Coberta de formigó armat. 

Alçada interior 3,00 m. 

Alçada exterior 0,00 m. 

Canonades Canonada principal: Acer DN500 

Sense canonada desguàs exterior. 

Ventilació Existeixen 2 tubs de ventilació, en bon estat. Cambra humida sense ventilació. 

Desguàs És possible desaiguar per gravetat al talús que va cap al bosc. 

Estructura No presenta defectes. 

Seguretat Manca escala exterior, prolongació de la interior 1,00 m sobre la coberta i guarda-

cos en escala interior en cambres seca i humida. 

Accés Accés per la carretera C1412a a continuació es passa per camí pedregós fins 

arribar  al’arqueta. 

Altres 

observacions 

La cambra seca té 40 cm d’aigua procedents de l’escolament d’aigua pluvial. 

La cambra humida té 8 cm d’aigua. 

L’arqueta es troba sota una capa de fang provinent del camí que discorre pel 

costat.

Actuacions de 

millora 

necessàries  

- Instal·lació d’escala exterior, prolongació d’escala interior 1,00 m sobre 

coberta i guarda-cos en escala interior de les cambres seca i humida. 

- Neteja de la superfície externa de l’arqueta. 

- Construcció de muret perimetral per evitar el soterrament de l’arqueta degut 

al fang. 

- Construcció de desguàs en cambra humida. 

- Millora de la impermeabilització de la cambra seca. 

- Adaptació dels tubs de ventilació a normativa vigent. 

- Rehabilitació de la junta solera amb el mur. 

- Tractament amb producte impermeabilitzant zona inferior 



PROJECTE D’ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L’ETAP DE LA LLOSA DEL CAVALL. CLAU RIR: 2015/055 

Fitxes inventari desguassos (R6B) 

INVENTARI D’ARQUETES DE DESGUASSOS 

“Projecte d’adequació i millora dels desguassos de la canonada baixant de l’ETAP de la Llosa del Cavall. clau RIR: 2015/055” R6B 22+153,60 D24

Ramal 

PK

Arqueta núm. 

Ramal Anoia R6B 

22+153,60 

D24 

Data inspecció 15/06/2016 

Descripció Arqueta rectangular in situ. Cambra seca de  2,20 x 2,20 m (interior.)de formigó 

armat, amb tram inferior de formigó armat in situ amb murs de cantell 20 cm. 

Cambra humida de 1,20 x 1,20 m. Coberta de formigó armat. 

Alçada interior 4,00 m. 

Alçada exterior 0,30 m. 

Canonades Canonada principal: Acer DN500 

Sense canonada desguàs exterior. 

Ventilació Sense ventilació. 

Desguàs És possible desguassar al barranc que està situat a 15 metres. 

Estructura No presenta defectes 

Seguretat Manca escala exterior, prolongació de la interior 1,00 m sobre la coberta i guarda-

cos en escala interior en cambres seca i humida. 

Accés Des de carretera C-1412a s’accedeix per camí pedregós i amb molta pendent, 

després s’ha de baixar caminant per un talús durant 20 metres, salvant un 

desnivell important, finalment es creuen 40 metres de camp de cereals. 

Altres 

observacions 

La cambra seca té 43 cm d’aigua procedents de l’escolament d’aigua pluvial. 

La cambra humida té 23 cm d’aigua. 

Hi ha un tronc al fons de la cambra humida. 

Actuacions de 

millora 

necessàries  

- Instal·lació d’escala exterior, prolongació d’escala interior 1,00 m sobre 

coberta i guarda-cos en escala interior de les cambres seca i humida. 

- Instal·lar tubs de ventilació. 

- Enretirar el tronc de la cambra humida. 

- Instal·lar desguàs fins a barranc. 

- Millora de la impermeabilització de la cambra seca 

- Rehabilitació de la junta solera amb el mur. 

- Tractament amb producte impermeabilitzant zona inferior 



PROJECTE D’ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L’ETAP DE LA LLOSA DEL CAVALL. CLAU RIR: 2015/055 

Fitxes inventari desguassos (R6B) 

INVENTARI D’ARQUETES DE DESGUASSOS 

“Projecte d’adequació i millora dels desguassos de la canonada baixant de l’ETAP de la Llosa del Cavall. clau RIR: 2015/055” R6B 22+700,45 D25

Ramal 

PK

Arqueta núm. 

Ramal Anoia R6B 

22+700,45 

D25 

Data inspecció 15/06/2016 

Descripció Arqueta rectangular in situ. Cambra seca de  2,20 x 2,20 m (interior.)de formigó 

armat, amb tram inferior de formigó armat in situ amb murs de cantell 20 cm. 

Cambra humida de 1,20 x 1,20 m. Coberta de formigó armat. 

Alçada interior 3,00 m. 

Alçada exterior 0,30 a 0,65 m. 

Canonades Canonada principal: Acer DN500 

Canonada sobreeixidor: Acer 

Ventilació Existeixen 2 tubs de ventilació, en bon estat. Cambra humida sense ventilació. 

Desguàs Existeix sobreeixidor en la part superior de la cambra humida, no s’ha pogut 

localitzar la sortida. 

És possible desguassar per gravetat al barranc proper. 

Estructura No presenta defectes. 

Seguretat Manca escala exterior, prolongació de la interior 1,00 m sobre la coberta i guarda-

cos en escala interior en cambres seca i humida. 

Accés Accés complicat, camí pedregós i amb fort pendent, després s’ha de creuar 

caminant 15 metres de bosc i matolls, i finalment es recorren 40 metres a través 

de camp de conreu. 

Altres 

observacions 

La cambra seca i humida tenen 150 cm d’aigua procedents de l’escolament d’aigua 

pluvial. 

Actuacions de 

millora 

necessàries  

- Instal·lació d’escala exterior, prolongació d’escala interior 1,00 m sobre 

coberta i guarda-cos en escala interior de les cambres seca i humida. 

- Millora de la impermeabilització de la cambra seca. 

- Adaptació dels tubs de ventilació a normativa vigent. 

- Rehabilitació de la junta solera amb el mur. 

- Tractament amb producte impermeabilitzant zona inferior 



PROJECTE D’ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L’ETAP DE LA LLOSA DEL CAVALL. CLAU RIR: 2015/055 

Fitxes inventari desguassos (R6B) 

INVENTARI D’ARQUETES DE DESGUASSOS 

“Projecte d’adequació i millora dels desguassos de la canonada baixant de l’ETAP de la Llosa del Cavall. clau RIR: 2015/055” R6B 22+835,15 D26

Ramal 

PK

Arqueta núm. 

Ramal Anoia R6B 

22+835,15 

D26 

Data inspecció 15/06/2016 

Descripció Arqueta rectangular in situ. Cambra seca de  2,20 x 2,20 m (interior.)de formigó 

armat, amb tram inferior de formigó armat in situ amb murs de cantell 20 cm. 

Cambra humida de 1,20 x 1,20 m. Coberta de formigó armat. 

Alçada interior 3,00 m. 

Alçada exterior 0,00 m. 

Canonades Canonada principal: Acer DN500 

Sense canonada desguàs exterior. 

Ventilació Existeixen 2 tubs de ventilació, en bon estat. Cambra humida sense ventilació. 

Desguàs Es pot desguassar per bombament a la cuneta del marge del camp, desguassar 

per gravetat no és possible. 

Estructura No presenta defectes. 

Seguretat Manca escala exterior, prolongació de la interior 1,00 m sobre la coberta i guarda-

cos en escala interior en cambres seca i humida. 

Accés Accés per camí rural en mal estat, després s’ha de caminar durant 40 m pel marge 

del camp. 

Altres 

observacions 

La cambra seca té 77 cm d’aigua procedents de l’escolament d’aigua pluvial. 

La cambra humida té 36 cm d’aigua. 

Actuacions de 

millora 

necessàries  

- Instal·lació d’escala exterior, prolongació d’escala interior 1,00 m sobre 

coberta i guarda-cos en escala interior de les cambres seca i humida. 

- Millora de la impermeabilització de la cambra seca. 

- Adaptació dels tubs de ventilació a normativa vigent. 

- Rehabilitació de la junta solera amb el mur. 

- Tractament amb producte impermeabilitzant zona inferior 



PROJECTE D’ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L’ETAP DE LA LLOSA DEL CAVALL. CLAU RIR: 2015/055 

Fitxes inventari desguassos (R6B) 

INVENTARI D’ARQUETES DE DESGUASSOS 

“Projecte d’adequació i millora dels desguassos de la canonada baixant de l’ETAP de la Llosa del Cavall. clau RIR: 2015/055” R6B 23+012,30 D27

Ramal 

PK

Arqueta núm. 

Ramal Anoia R6B 

23+012,30 

D29 

Data inspecció 15/06/2016 

Descripció Arqueta rectangular in situ. Cambra seca de  2,20 x 2,20 m (interior.)de formigó 

armat, amb tram inferior de formigó armat in situ amb murs de cantell 20 cm. 

Cambra humida de 1,20 x 1,20 m. Coberta de formigó armat. 

Alçada interior 3,00 m. 

Alçada exterior 0,20 m. 

Canonades Canonada principal: Acer DN500 

Sense canonada desguàs exterior. 

Ventilació Existeixen 2 tubs de ventilació, en bon estat. Cambra humida sense ventilació. 

Desguàs No existeix, impossible desguassar per gravetat però es pot desaiguar per 

bombament a camió cisterna. 

Estructura No presenta defectes. 

Seguretat Manca escala exterior, prolongació de la interior 1,00 m sobre la coberta i guarda-

cos en escala interior en cambres seca i humida. 

Accés Accés per la carretera BV-1037, després s’han de recórrer 30 metres per camí per 

finalment caminar 60 metres pel marge del camp de conreu. 

Altres 

observacions 

La cambra seca té 25 cm d’aigua procedents de l’escolament d’aigua pluvial. 

La cambra humida té 40 cm d’aigua. 

Actuacions de 

millora 

necessàries  

- Instal·lació d’escala exterior, prolongació d’escala interior 1,00 m sobre 

coberta i guarda-cos en escala interior de les cambres seca i humida. 

- Millora de la impermeabilització de la cambra seca. 

- Adaptació dels tubs de ventilació a normativa vigent. 

- Rehabilitació de la junta solera amb el mur. 

- Tractament amb producte impermeabilitzant zona inferior 



PROJECTE D’ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L’ETAP DE LA LLOSA DEL CAVALL. CLAU RIR: 2015/055 

Fitxes inventari desguassos (R6B) 

INVENTARI D’ARQUETES DE DESGUASSOS 

“Projecte d’adequació i millora dels desguassos de la canonada baixant de l’ETAP de la Llosa del Cavall. clau RIR: 2015/055” R6B 23+913,08 D28

Ramal 

PK

Arqueta núm. 

Ramal Anoia R6B 

23+913,08 

D28 

Data inspecció 15/06/2016 

Descripció Arqueta rectangular in situ. Cambra seca de  2,20 x 2,20 m (interior.)de formigó 

armat, amb tram inferior de formigó armat in situ amb murs de cantell 20 cm. 

Cambra humida de 1,20 x 1,20 m. Coberta de formigó armat. 

Alçada interior 3,45 m. 

Alçada exterior 0,00 m. 

Canonades Canonada principal: Acer DN500 

Sense canonada desguàs exterior. 

Ventilació Existeixen 2 tubs de ventilació, en bon estat. Cambra humida sense ventilació. 

Desguàs No existeix desguàs en la cambra humida, no es possible el desguàs per gravetat, 

però si per bombament a camió cisterna. 

Estructura No presenta defectes. 

Seguretat Manca escala exterior, prolongació de la interior 1,00 m sobre la coberta i guarda-

cos en escala interior en cambres seca i humida. 

Accés Accés per la carretera BV-1037, en el PK 1+000, l’arqueta està situada a 10 

metres de la calçada. 

Altres 

observacions 

La cambra seca té 60 cm d’aigua procedents de l’escolament d’aigua pluvial. 

Una línia elèctrica discorre just pel costat de l’arqueta. 

Actuacions de 

millora 

necessàries  

- Instal·lació d’escala exterior, prolongació d’escala interior 1,00 m sobre 

coberta i guarda-cos en escala interior de les cambres seca i humida. 

- Millora de la impermeabilització de la cambra seca. 

- Adaptació dels tubs de ventilació a normativa vigent. 

- Rehabilitació de la junta solera amb el mur. 

- Tractament amb producte impermeabilitzant zona inferior 



PROJECTE D’ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L’ETAP DE LA LLOSA DEL CAVALL. CLAU RIR: 2015/055 

Fitxes inventari desguassos (R6B) 

INVENTARI D’ARQUETES DE DESGUASSOS 

“Projecte d’adequació i millora dels desguassos de la canonada baixant de l’ETAP de la Llosa del Cavall. clau RIR: 2015/055” R6B 24+201,70 D29

Ramal 

PK

Arqueta núm. 

Ramal Anoia R6B 

24+201,70 

D29 

Data inspecció 15/06/2016 

Descripció Arqueta rectangular in situ. Cambra seca de  2,20 x 2,20 m (interior.)de formigó 

armat, amb tram inferior de formigó armat in situ amb murs de cantell 20 cm. 

Cambra humida de 1,20 x 1,20 m. Coberta de formigó armat. 

Alçada interior 4,00 m. 

Alçada exterior 0,00 m. 

Canonades Canonada principal: Acer DN500 

Canonada desguàs ext: Acer 

Ventilació Existeixen 2 tubs de ventilació, en bon estat. Cambra humida sense ventilació. 

Desguàs Existeix canonada en la part inferior de la cambra humida, no s’ha pogut localitzar 

la sortida. 

Estructura No presenta defectes. 

Seguretat Manca escala exterior, prolongació de la interior 1,00 m sobre la coberta i guarda-

cos en escala interior en cambres seca i humida. 

Gran quantitat de matolls. 

Accés Accés per la carretera BV-1037, després s’ha de caminar 70 metres pel marge 

d’un camp de conreu. 

Altres 

observacions 

La cambra seca té 35 cm d’aigua procedents de l’escolament d’aigua pluvial. 

Actuacions de 

millora 

necessàries  

- Instal·lació d’escala exterior, prolongació d’escala interior 1,00 m sobre 

coberta i guarda-cos en escala interior de les cambres seca i humida. 

- Desbrossat del talús del marge del camp per facilitar l’accés. 

- Millora de la impermeabilització de la cambra seca. 

- Adaptació dels tubs de ventilació a normativa vigent. 

- Rehabilitació de la junta solera amb el mur. 

- Tractament amb producte impermeabilitzant zona inferior 



PROJECTE D’ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L’ETAP DE LA LLOSA DEL CAVALL. CLAU RIR: 2015/055 

Fitxes inventari desguassos (R6B) 

INVENTARI D’ARQUETES DE DESGUASSOS 

“Projecte d’adequació i millora dels desguassos de la canonada baixant de l’ETAP de la Llosa del Cavall. clau RIR: 2015/055” R6B 26+922,40 D30

Ramal 

PK

Arqueta núm. 

Ramal Anoia R6B 

26+922,40 

D30 

Data inspecció 15/06/2016 

Descripció Arqueta rectangular in situ. Cambra seca de  2,20 x 2,20 m (interior.)de formigó 

armat, amb tram inferior de formigó armat in situ amb murs de cantell 20 cm. 

Cambra humida de 1,20 x 1,20 m. Coberta de formigó armat. 

Alçada interior 2,95 m. 

Alçada exterior 0,00 m. 

Canonades Canonada principal: Acer DN500 

Sense canonada per a desguàs exterior. 

Ventilació Existeixen 2 tubs de ventilació en bon estat, cambra humida sense ventilació. 

Desguàs Possibilitat de desguassar en el torrent que discorre just al costat de l’arqueta, la 

cota del desguàs no es situarà just per damunt de la solera si es vol desguassar 

per gravetat. 

Estructura No presenta defectes. 

Seguretat Manca escala exterior, prolongació de la interior 1,00 m sobre la coberta i guarda-

cos en escala interior d’ambdues cambres. 

Accés Des de vial asfaltat s’agafa un camí sense pavimentar i es baixa caminant fins 

l’arqueta per un terraplè. 

Altres 

observacions 

L’arqueta té una quantitat considerable d’aigua, en l’interior, 1 metre, 

possiblement degut a l’escolament des de l’exterior de l’aigua de pluja. 

Actuacions de 

millora 

necessàries  

- Instal·lació d’escala exterior, prolongació d’escala interior 1,00 m sobre 

coberta i guarda-cos en escala interior en cambra seca i humida. 

- Disposar de tub de desguàs en cambra humida. 

- Millora de la impermeabilització de la cambra seca. 

- Adaptació dels tubs de ventilació a normativa vigent. 

- Rehabilitació de la junta solera amb el mur. 

- Tractament amb producte impermeabilitzant zona inferior 



PROJECTE D’ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L’ETAP DE LA LLOSA DEL CAVALL. CLAU RIR: 2015/055 

Fitxes inventari desguassos (R6B) 

INVENTARI D’ARQUETES DE DESGUASSOS 

“Projecte d’adequació i millora dels desguassos de la canonada baixant de l’ETAP de la Llosa del Cavall. clau RIR: 2015/055” R6B 27+542,90 D31

Ramal 

PK

Arqueta núm. 

Ramal Anoia R6B 

27+542,90 

D31 

Data inspecció 15/06/2016 

Descripció Arqueta rectangular in situ. Cambra seca de  2,20 x 2,20 m (interior.)de formigó 

armat, amb tram inferior de formigó armat in situ amb murs de cantell 20 cm. 

Cambra humida de 1,20 x 1,20 m. Coberta de formigó armat. 

Alçada interior 3,00 m. 

Alçada exterior 0,00 m. 

Canonades Canonada principal: Acer DN500 

Sense canonada per a desguàs exterior. 

Ventilació Existeixen 2 tubs de ventilació en bon estat, cambra humida sense ventilació. 

Desguàs És possible desaiguar al rierol proper mitjançant bombament,per gravetat es pot 

fer un sobreeixidor a mitja altura. 

Estructura No presenta defectes. 

Seguretat Manca escala exterior, prolongació de la interior 1,00 m sobre la coberta i guarda-

cos en escala interior. 

Accés Des de vial asfaltat, s’accedeix a través d’un camí fet per a ús d’oci, d’amplada 

molt reduïda (1 m). 

Altres 

observacions 

L’arqueta té una quantitat considerable d’aigua, pot ser degut a entrada d’aigua de 

pluja i filtracions del freàtic del rierol que discorre pel costat del desguàs. 

Actuacions de 

millora 

necessàries  

- Instal·lació d’escala exterior, prolongació d’escala interior 1,00 m sobre 

coberta i guarda-cos en escala interior en cambra seca i humida. 

- Millora de la impermeabilització de la cambra seca. 

- Construcció de sobreeixidor. 

- Adaptació dels tubs de ventilació a normativa vigent. 

- Rehabilitació de la junta solera amb el mur. 

- Tractament amb producte impermeabilitzant zona inferior 



PROJECTE D’ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L’ETAP DE LA LLOSA DEL CAVALL. CLAU RIR: 2015/055 

Fitxes inventari desguassos (R6B) 

INVENTARI D’ARQUETES DE DESGUASSOS 

“Projecte d’adequació i millora dels desguassos de la canonada baixant de l’ETAP de la Llosa del Cavall. clau RIR: 2015/055” R6B 28+401,65 D32

Ramal 

PK

Arqueta núm. 

Ramal Anoia R6B 

28+401,65 

D32 

Data inspecció 08/06/2016 

Descripció Arqueta rectangular in situ. Cambra seca de  2,20 x 2,20 m (interior.)de formigó 

armat, amb tram inferior de formigó armat in situ amb murs de cantell 20 cm. 

Cambra humida de 1,20 x 1,20 m. Coberta de formigó armat. 

Alçada interior 4,00 m. 

Alçada exterior 0,00 m. 

Canonades Canonada principal: Acer DN500 

Existeix canonada per a desguàs ext. 

Ventilació Existeixen 2 tubs de ventilació en bon estat, cambra humida sense ventilació. 

Desguàs Existeix i aboca aigües al rierol que discorre al costat de la arqueta. 

Estructura No presenta defectes. 

Seguretat Manca escala exterior, prolongació de la interior 1,00 m sobre la coberta i guarda-

cos en escala interior en cambra seca i humida. 

Accés Des de vial sense asfaltar, després s’ha de creuar un camp de cereals. 

Altres 

observacions 

Existeix desguàs a mitja altura. 

Hi ha un rierol al costat de la arqueta. 

Actuacions de 

millora 

necessàries  

- Instal·lació d’escala exterior, prolongació d’escala interior 1,00 m sobre 

coberta i guarda-cos en escala interior en cambra seca i humida. 

- Millora de la impermeabilització de la cambra seca. 

- Construcció muret per evitar la caiguda de terres sobre la arqueta. 

- Neteja de terres de la part superior de la arqueta. 

- Adaptació dels tubs de ventilació a normativa vigent. 

- Rehabilitació de la junta solera amb el mur. 

- Tractament amb producte impermeabilitzant zona inferior 



PROJECTE D’ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L’ETAP DE LA LLOSA DEL CAVALL. CLAU RIR: 2015/055 

Fitxes inventari desguassos (R6B) 

INVENTARI D’ARQUETES DE DESGUASSOS 

“Projecte d’adequació i millora dels desguassos de la canonada baixant de l’ETAP de la Llosa del Cavall. clau RIR: 2015/055” R6B 28+640,50 D33

Ramal 

PK

Arqueta núm. 

Ramal Anoia R6B 

28+640,50 

D33 

Data inspecció 08/06/2016 

Descripció Arqueta rectangular in situ. Cambra seca de  2,20 x 2,20 m (interior.)de formigó 

armat, amb tram inferior de formigó armat in situ amb murs de cantell 20 cm. 

Cambra humida de 1,20 x 1,20 m. Coberta de formigó armat. 

Alçada interior 3,00 m. 

Alçada exterior 0,00 m. 

Canonades Canonada principal: Acer DN500 

Sense canonada per a desguàs exterior. 

Ventilació Existeixen 2 tubs de ventilació en bon estat, cambra humida sense ventilació. 

Desguàs És possible desguassar per gravetat a mitja altura o per bombament al bosc que hi 

ha al marge de la carretera. 

Estructura En els murs de la cambra seca es pot observar alguns forats per on s’escola fang i 

aigua. 

Seguretat Manca escala exterior, prolongació de la interior 1,00 m sobre la coberta i guarda-

cos en escala interior en cambra seca i humida. 

Accés Des de pista amb graveta, després s’han de caminar 20 metres camp a través. 

Altres 

observacions 

La cambra seca té 57 cm d’aigua procedents de l’escolament d’aigua pluvial. 

Actuacions de 

millora 

necessàries  

- Instal·lació d’escala exterior, prolongació d’escala interior 1,00 m sobre 

coberta i guarda-cos en escala interior en cambra seca i humida. 

- Millora de la impermeabilització de la cambra seca. 

- Reparar els murs de la arqueta per evitar l’entrada de terra externa. 

- Construcció de sobreeixidor. 

- Adaptació dels tubs de ventilació a normativa vigent. 

- Rehabilitació de la junta solera amb el mur. 

- Tractament amb producte impermeabilitzant zona inferior 



PROJECTE D’ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L’ETAP DE LA LLOSA DEL CAVALL. CLAU RIR: 2015/055 

Fitxes inventari desguassos (R6B) 

INVENTARI D’ARQUETES DE DESGUASSOS 

“Projecte d’adequació i millora dels desguassos de la canonada baixant de l’ETAP de la Llosa del Cavall. clau RIR: 2015/055” R6B 29+890,48 D34

Ramal 

PK

Arqueta núm. 

Ramal Anoia R6B 

29+890,48 

D34 

Data inspecció 08/06/2016 

Descripció Arqueta rectangular in situ. Cambra seca de  2,20 x 2,20 m (interior.)de formigó 

armat, amb tram inferior de formigó armat in situ amb murs de cantell 20 cm. 

Cambra humida de 1,20 x 1,20 m. Coberta de formigó armat. 

Alçada interior 3,05 m. 

Alçada exterior 0,00 m. 

Canonades Canonada principal: Acer DN500 

Sense canonada per a desguàs exterior. 

Ventilació Existeixen 2 tubs de ventilació en bon estat, cambra humida sense ventilació. 

Desguàs És impossible desguassar per cota, és viable per contra, el bombament a camió 

cisterna. 

Estructura No presenta defectes. 

Seguretat Manca escala exterior, prolongació de la interior 1,00 m sobre la coberta i guarda-

cos en escala interior en cambra seca i humida. 

Accés Des de pista de graveta, la arqueta es troba al peu de talús de la pista. 

Altres 

observacions 

La cambra seca té 170 cm d’aigua procedents de l’escolament d’aigua pluvial  

Actuacions de 

millora 

necessàries  

- Instal·lació d’escala exterior, prolongació d’escala interior 1,00 m sobre 

coberta i guarda-cos en escala interior en cambra seca i humida. 

- Millora de la impermeabilització de la cambra seca. 

- Adaptació dels tubs de ventilació a normativa vigent. 

- Rehabilitació de la junta solera amb el mur. 

- Tractament amb producte impermeabilitzant zona inferior 



PROJECTE D’ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L’ETAP DE LA LLOSA DEL CAVALL. CLAU RIR: 2015/055 

Fitxes inventari desguassos (R6B) 

INVENTARI D’ARQUETES DE DESGUASSOS 

“Projecte d’adequació i millora dels desguassos de la canonada baixant de l’ETAP de la Llosa del Cavall. clau RIR: 2015/055” R6B 30+400 D35 

Ramal 

PK

Arqueta núm. 

Ramal Anoia R6B 

30+400 

D35 (Ventosa 59) 

Data inspecció 31/08/2016 

Descripció Arqueta rectangular in situ. Cambra seca de  2,20 x 2,20 m (interior.)de formigó 

armat, amb tram inferior de formigó armat in situ amb murs de cantell 20 cm. 

Cambra humida de 1,20 x 1,20 m. Coberta de formigó armat. 

Alçada interior arqueta i cambra humida 2,80 m. 

Alçada exterior arqueta i cambra humida 0,00 m. 

Canonades Canonada principal: no visible. 

Canonada desguàs a cambra humida: acer. 

Ventilació Dos tubs en bon estat, només a l’arqueta, un sortint de la part alta de l’arqueta i 

un de la part baixa. La cambra humida no té ventilació. 

Desguàs No existeix tub per desaiguar a l’exterior. Presència de cambra humida. Possibilitat 

de sobreeixidor a la cambra humida, abocant al torrent proper, just al costat. 

Estructura No presenta defectes a nivell estructural. 

Seguretat Manca prolongació de l’escala interior 1,00 m sobre la coberta tant a l’arqueta com 

a la cambra humida. 

Accés Fàcil, donat que es troba just al costat del camí. 

Altres 

observacions 

-No s’observa la canonada principal. 

-Tapes de C-250, 400 kN. 

-Canonada de desguàs a 2,10 metres de profunditat. 

-Alçada de l’aigua de 20 cm en l’interior de l’arqueta. 

-Alçada de l’aigua de 50 cm en l’interior de la cambra humida. 

Actuacions de 

millora 

necessàries  

-Prolongació d’escala interior 1,00 sobre coberta a arqueta i cambra humida. 

-Adaptació dels tubs de ventilació a normativa vigent. 

- Rehabilitació de la junta solera amb el mur. 

-Tractament amb producte impermeabilitzant zona inferior 



PROJECTE D’ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L’ETAP DE LA LLOSA DEL CAVALL. CLAU RIR: 2015/055 

Fitxes inventari desguassos (R6B) 

INVENTARI D’ARQUETES DE DESGUASSOS 

“Projecte d’adequació i millora dels desguassos de la canonada baixant de l’ETAP de la Llosa del Cavall. clau RIR: 2015/055” R6B 30+723,70 D36

Ramal 

PK

Arqueta núm. 

Ramal Anoia R6B 

30+723,70 

D36 

Data inspecció 08/06/2016 

Descripció Arqueta rectangular in situ. Cambra seca de  2,20 x 2,20 m (interior.)de formigó 

armat, amb tram inferior de formigó armat in situ amb murs de cantell 20 cm. 

Cambra humida de 1,20 x 1,20 m. Coberta de formigó armat. 

Alçada interior 2,80 m. 

Alçada exterior 0,00 m. 

Canonades Canonada principal: Acer DN500 

Sense canonada per a desguàs exterior. 

Ventilació Sense cap tipus de ventilació. 

Desguàs És possible desguassar per bombament a la cuneta, seria possible desguassar per 

gravetat si el tub es posés a mitja altura a mode de sobreeixidor. 

Estructura No presenta defectes. 

Seguretat Manca guarda-cos en escala interior tant en cambra humida com seca. 

Accés Es troba al mig del vial asfaltat. 

Altres 

observacions 

La arqueta es troba al bell mig de la carretera. 

Actuacions de 

millora 

necessàries  

- Instal·lació de guarda-cos en escala interior en cambra seca i humida. 

- Millora de la impermeabilització de la cambra seca. 

- Construcció de sobreeixidor. 

- Instal·lació de sistema de ventilació. 

- Rehabilitació de la junta solera amb el mur. 

- Tractament amb producte impermeabilitzant zona inferior 



PROJECTE D’ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L’ETAP DE LA LLOSA DEL CAVALL. CLAU RIR: 2015/055 

Fitxes inventari desguassos (R6B) 

INVENTARI D’ARQUETES DE DESGUASSOS 

“Projecte d’adequació i millora dels desguassos de la canonada baixant de l’ETAP de la Llosa del Cavall. clau RIR: 2015/055” R6B 30+825,30 D37

Ramal 

PK

Arqueta núm. 

Ramal Anoia R6B 

30+825,30 

D37 

Data inspecció 08/06/2016 

Descripció Arqueta rectangular in situ. Cambra seca de  2,20 x 2,20 m (interior.)de formigó 

armat, amb tram inferior de formigó armat in situ amb murs de cantell 20 cm. 

Cambra humida de 1,20 x 1,20 m. Coberta de formigó armat. 

Alçada interior 5,00 m. 

Alçada exterior 0,00 m. 

Canonades Canonada principal: Acer DN500 

Sense canonada per a desguàs exterior. 

Ventilació Sense cap tipus de ventilació.  

Desguàs És possible desaiguar al rierol proper per gravetat amb tub a mitja altura o 

mitjançant bombament. 

Estructura No presenta defectes. 

Seguretat Manca escala exterior, prolongació de la interior 1,00 m sobre la coberta i guarda-

cos en escala interior en cambra seca i humida. 

Accés Des de BV-1038 s’agafa pista de graveta fins arribar al costat d’uns magatzems a 

partir dels quals s’anirà caminant un total de 70 metres fins arribar a la arqueta.  

Altres 

observacions 

La cambra seca i humida tenen 117 cm d’aigua procedents de l’escolament d’aigua 

pluvial. 

Actuacions de 

millora 

necessàries  

- Instal·lació d’escala exterior, prolongació d’escala interior 1,00 m sobre 

coberta i guarda-cos en escala interior en cambra seca i humida. 

- Millora de la impermeabilització de la cambra seca. 

- Instal·lació de sistema de ventilació. 

- Construcció de sobreeixidor. 

- Rehabilitació de la junta solera amb el mur. 

- Tractament amb producte impermeabilitzant zona inferior. 



PROJECTE D’ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L’ETAP DE LA LLOSA DEL CAVALL. CLAU RIR: 2015/055 

Fitxes inventari desguassos (R6B) 

INVENTARI D’ARQUETES DE DESGUASSOS 

“Projecte d’adequació i millora dels desguassos de la canonada baixant de l’ETAP de la Llosa del Cavall. clau RIR: 2015/055” R6B 31+010,97 D38

Ramal 

PK

Arqueta núm. 

Ramal Anoia R6B 

31+010,97 

D38 

Data inspecció 08/06/2016 

Descripció Arqueta rectangular in situ. Cambra seca de  2,20 x 2,20 m (interior.)de formigó 

armat, amb tram inferior de formigó armat in situ amb murs de cantell 20 cm. 

Cambra humida de 1,20 x 1,20 m. Coberta de formigó armat. 

Alçada interior 3,50 m. 

Alçada exterior 0,00 m. 

Canonades Canonada principal: Acer DN500 

Sense canonada per a desguàs exterior. 

Ventilació Existeixen 2 tubs de ventilació en bon estat, cambra humida sense ventilació. 

Desguàs És impossible desguassar per gravetat, en canvi si que es pot dur a terme 

bombament a camió cisterna. 

Estructura No presenta defectes. 

Seguretat Manca escala exterior, prolongació de la interior 1,00 m sobre la coberta i guarda-

cos en escala interior en cambra seca i humida. 

Accés Des de camí rural, es troba situada al costat d’un camp de cereals. 

Altres 

observacions 

La cambra seca i humida tenen 82 cm d’aigua procedents de l’escolament d’aigua 

pluvial. 

Actuacions de 

millora 

necessàries  

- Instal·lació d’escala exterior, prolongació d’escala interior 1,00 m sobre 

coberta i guarda-cos en escala interior en cambra seca i humida. 

- Millora de la impermeabilització de la cambra seca. 

- Adaptació dels tubs de ventilació a normativa vigent. 

- Rehabilitació de la junta solera amb el mur. 

- Tractament amb producte impermeabilitzant zona inferior. 



PROJECTE D’ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L’ETAP DE LA LLOSA DEL CAVALL. CLAU RIR: 2015/055 

Fitxes inventari desguassos (R6B) 

INVENTARI D’ARQUETES DE DESGUASSOS 

“Projecte d’adequació i millora dels desguassos de la canonada baixant de l’ETAP de la Llosa del Cavall. clau RIR: 2015/055” R6B 31+190,95 D39

Ramal 

PK

Arqueta núm. 

Ramal Anoia R6B 

31+190,95 

D39 

Data inspecció 08/06/2016 

Descripció Arqueta rectangular in situ. Cambra seca de  2,20 x 2,20 m (interior.)de formigó 

armat, amb tram inferior de formigó armat in situ amb murs de cantell 20 cm. 

Cambra humida de 1,20 x 1,20 m. Coberta de formigó armat. 

Alçada interior 5,00 m. 

Alçada exterior 0,00 m. 

Canonades Canonada principal: Acer DN500 

Sense canonada per a desguàs exterior. 

Ventilació Existeixen 2 tubs de ventilació en bon estat, cambra humida sense ventilació. 

Desguàs És possible desaiguar al rierol proper mitjançant bombament, o per gravetat 

mitjançant tub a mitja altura a mode de sobreeixidor. 

Estructura No presenta defectes. 

Seguretat Manca escala exterior, prolongació de la interior 1,00 m sobre la coberta i guarda-

cos en escala interior en cambra seca i humida. 

Accés Des de pista amb graveta, a continuació s’ha de caminar per camí estret i argilós. 

Altres 

observacions 

Hi ha un rierol a 5 metres de la arqueta. 

La cambra seca té 100 cm d’aigua procedents de l’escolament d’aigua pluvial 

Actuacions de 

millora 

necessàries  

- Instal·lació d’escala exterior, prolongació d’escala interior 1,00 m sobre 

coberta i guarda-cos en escala interior en cambra seca i humida. 

- Millora de la impermeabilització de la cambra seca. 

- Muret per a contenir terres del talús de darrera la arqueta. 

- Construcció de sobreeixidor. 

- Adaptació dels tubs de ventilació a normativa vigent. 

- Rehabilitació de la junta solera amb el mur. 

- Tractament amb producte impermeabilitzant zona inferior 



PROJECTE D’ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L’ETAP DE LA LLOSA DEL CAVALL. CLAU RIR: 2015/055 

Fitxes inventari desguassos (R6B) 

INVENTARI D’ARQUETES DE DESGUASSOS 

“Projecte d’adequació i millora dels desguassos de la canonada baixant de l’ETAP de la Llosa del Cavall. clau RIR: 2015/055” R6B D40

Ramal 

PK

Arqueta núm. 

Ramal Anoia R6B 

-

D40 

Data inspecció 31/08/2016 

Descripció Arqueta rectangular in situ. Cambra seca de  2,20 x 2,20 m (interior.)de formigó 

armat, amb tram inferior de formigó armat in situ amb murs de cantell 20 cm. 

Cambra humida de 1,20 x 1,20 m. Coberta de formigó armat. 

Alçada interior arqueta i cambra humida 4,80 m. 

Alçada exterior arqueta i cambra humida 0,00 a 0,45m. 

Canonades Canonada principal: Acer DN500 

Canonada desguàs a cambra humida: acer. 

Ventilació Dos tubs en bon estat, només a l’arqueta, un sortint de la part alta de l’arqueta i 

un de la part baixa. La cambra humida no té ventilació. 

Desguàs No existeix tub per desaiguar a l’exterior. Presència de cambra humida. Possibilitat 

de sobreeixidor a la cambra humida, abocant al torrent proper, a 5 metres 

aproximadament.

Estructura No presenta defectes a nivell estructural. 

Seguretat Manca prolongació de l’escala interior 1,00 m sobre la coberta tant a l’arqueta com 

a la cambra humida. 

Accés Fàcil, seguint el camí que voreja els camps. 

Altres 

observacions 

-No s’observa la canonada principal. 

-Tapes de C-250, 400 kN. 

-Canonada de desguàs a 3,90 metres de profunditat. 

-Alçada de l’aigua de 60 cm en l’interior de l’arqueta. 

-Alçada de l’aigua de 60 cm en l’interior de la cambra humida. 

Actuacions de 

millora 

necessàries  

-Instal·lació de guarda-cos en escala interior a arqueta i cambra humida. 

-Prolongació d’escala interior 1,00 sobre coberta a arqueta i cambra humida. 

-Adaptació dels tubs de ventilació a normativa vigent. 

- Rehabilitació de la junta solera amb el mur. 

-Tractament amb producte impermeabilitzant zona inferior 



PROJECTE D’ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L’ETAP DE LA LLOSA DEL CAVALL. CLAU RIR: 2015/055 

Fitxes inventari desguassos (R6B) 

INVENTARI D’ARQUETES DE DESGUASSOS 

“Projecte d’adequació i millora dels desguassos de la canonada baixant de l’ETAP de la Llosa del Cavall. clau RIR: 2015/055” R6B D41

Ramal 

PK

Arqueta núm. 

Ramal Anoia R6B 

-

D41 

Data inspecció 31/08/2016 

Descripció Arqueta rectangular in situ. Cambra seca de  2,20 x 2,20 m (interior.)de formigó 

armat, amb tram inferior de formigó armat in situ amb murs de cantell 20 cm. 

Cambra humida de 1,20 x 1,20 m. Coberta de formigó armat. 

Alçada interior arqueta i cambra humida 3,50 m. 

Alçada exterior arqueta i cambra humida 0,00 a 0,57 m. 

Canonades Canonada principal: Acer DN500 

Canonada desguàs a cambra humida: acer. 

Ventilació Dos tubs en bon estat, només a l’arqueta, un sortint de la part alta de l’arqueta i 

un de la part baixa. La cambra humida no té ventilació. 

Desguàs No existeix tub per desaiguar a l’exterior. Presència de cambra humida. Possibilitat 

de sobreeixidor a la cambra humida, abocant al torrent proper, a 5 metres 

aproximadament.

Estructura No presenta defectes a nivell estructural. 

Seguretat Manca prolongació de l’escala interior 1,00 m sobre la coberta tant a l’arqueta com 

a la cambra humida. 

Accés Regular. Es pot arribar fàcilment fins al torrent, però a partir d’allà cal creuar-lo, o 

bé accedir per sobre el muret de pedra proper. 

Altres 

observacions 

-No s’observa la canonada principal. 

-Tapes de C-250, 400 kN. 

-Canonada de desguàs a 2,90 metres de profunditat. 

-Alçada de l’aigua de 0 cm en l’interior de l’arqueta. 

-Alçada de l’aigua de 85 cm en l’interior de la cambra humida. 

-Fons enfangat a l’arqueta. 

Actuacions de 

millora 

necessàries  

-Instal·lació de guarda-cos en escala interior a arqueta i cambra humida. 

-Prolongació d’escala interior 1,00 sobre coberta a arqueta i cambra humida. 

-Adaptació dels tubs de ventilació a normativa vigent. 

- Rehabilitació de la junta solera amb el mur. 

-Tractament amb producte impermeabilitzant zona inferior 



PROJECTE D’ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L’ETAP DE LA LLOSA DEL CAVALL. CLAU RIR: 2015/055 

Fitxes inventari desguassos (R6B) 

INVENTARI D’ARQUETES DE DESGUASSOS 

“Projecte d’adequació i millora dels desguassos de la canonada baixant de l’ETAP de la Llosa del Cavall. clau RIR: 2015/055” R6B D42

Ramal 

PK

Arqueta núm. 

Ramal Anoia R6B 

-

D42 

Data inspecció 31/08/2016 

Descripció Arqueta rectangular in situ. Cambra seca de  2,20 x 2,20 m (interior.)de formigó 

armat, amb tram inferior de formigó armat in situ amb murs de cantell 20 cm. 

Cambra humida de 1,20 x 1,20 m. Coberta de formigó armat. 

Alçada interior arqueta i cambra humida 4,80 m. 

Alçada exterior arqueta i cambra humida 0,30 a 0,38 m. 

Canonades Canonada principal: Acer DN500 

Canonada desguàs a cambra humida: acer. 

Ventilació Dos tubs en bon estat, només a l’arqueta, un sortint de la part alta de l’arqueta i 

un de la part baixa. La cambra humida no té ventilació. 

Desguàs No existeix tub per desaiguar a l’exterior. Presència de cambra humida. Possibilitat 

de sobreeixidor a la cambra humida, abocant al torrent proper, a 5 metres 

aproximadament.

Estructura No presenta defectes a nivell estructural. 

Seguretat Manca prolongació de l’escala interior 1,00 m sobre la coberta tant a l’arqueta com 

a la cambra humida. 

Accés Regular. Cal donar molta volta o saltar el torrent. 

Altres 

observacions 

-No s’observa la canonada principal. 

-Tapes de C-250, 400 kN. 

-Canonada de desguàs a 3,90 metres de profunditat. 

-Alçada de l’aigua de 30 cm en l’interior de l’arqueta. 

-Alçada de l’aigua de 60 cm en l’interior de la cambra humida. 

Actuacions de 

millora 

necessàries  

-Instal·lació de guarda-cos en escala interior a arqueta i cambra humida. 

-Prolongació d’escala interior 1,00 sobre coberta a arqueta i cambra humida. 

-Adaptació dels tubs de ventilació a normativa vigent. 

- Rehabilitació de la junta solera amb el mur. 

-Tractament amb producte impermeabilitzant zona inferior 
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INVENTARI D’ARQUETES DE DESGUASSOS 

“Projecte d’adequació i millora dels desguassos de la canonada baixant de l’ETAP de la Llosa del Cavall. clau RIR: 2015/055” R7 1+793 D02

Ramal 

PK

Arqueta núm. 

Ramal Bages Centre R7 

1+793 

D02 

Data inspecció 28/07/2016 

Descripció - Arqueta circular prefabricada (tub de formigó int 1,20 m) amb base de formigó 

in situ i coberta metàl·lica batent de 2 fulles. Desguàs directe, sense cambra 

humida. 

- Alçada interior 2,68 m i exterior 0,30 a 0,50 m. 

Canonades Canonada principal: PEAD DN250 

Canonada desguàs ext: PEAD DN63 

Ventilació 2 finestres de lamel·les metàl·liques en la coberta, una en cada fulla. 

Desguàs No es troba la sortida del desguàs. Existència de torrent a 20 m de l’arqueta, en el 

que es pot desguassar per gravetat ( z = 1.74 m). La rasa s’excavaria en terreny 

rocós.

Estructura - No presenta defectes en el formigó. 

- La coberta és massa lleugera i deformable. Presenta problemes d’ajust pel seu 

tancament. Les finestres de ventilació es deformen fàcilment al ser trepitjades. 

- No s’han instal·lat passatubs en les canonades. 

Seguretat Manca prolongació de l’escala interior 1,00 m sobre la coberta, però la tipologia de 

la coberta no ho permet. Guarda-cos no necessari. 

Accés Accés a la zona per pista no pavimentada. L’arqueta es troba a la vora de la pista. 

Altres 

observacions 

- Alçada d’aigua de 10 cm en l’interior de l’arqueta. Possible entrada per la 

ventilació. 

- La canonada principal té un cert pendent, indicant que el punt baix del traçat es 

trobarà a uns metres de distància, amb el que el buidat no serà mai complet. 

Actuacions de 

millora 

necessàries  

- Substitució de la coberta per una de formigó amb tapa d’accés i pipeta per 

ventilació, per assegurar la integritat estructural i millorar la estanqueïtat. 

- Prolongació d’escala interior 1,00 sobre coberta. 

- Refer el desguàs per gravetat al torrent, disposant obra de sortida de formigó 

armat en el punt de descàrrega. 

- Rehabilitació de la junta solera amb el mur. 

-Tractament amb producte impermeabilitzant zona inferior 
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INVENTARI D’ARQUETES DE DESGUASSOS 

“Projecte d’adequació i millora dels desguassos de la canonada baixant de l’ETAP de la Llosa del Cavall. clau RIR: 2015/055” R7 2+441 D03

Ramal 

PK

Arqueta núm. 

Ramal Bages Centre R7 

2+441 

D03 

Data inspecció 03/08/2016 

Descripció - Arqueta circular prefabricada (tub de formigó int 1,20 m) amb base de formigó 

in situ i coberta metàl·lica batent de 2 fulles. Desguàs directe, sense cambra 

humida. 

- Alçada interior 3,00 m i exterior 0,40 a 0,50 m. 

Canonades Canonada principal: PEAD DN250 

Canonada desguàs ext: PEAD DN63 

Ventilació 2 finestres de lamel·les metàl·liques en la coberta, una en cada fulla. 

Desguàs No es troba la sortida del desguàs. Existència de torrent a 13 m de l’arqueta, en el 

que es pot desguassar per gravetat ( z = 9 cm). 

Estructura - No presenta defectes en el formigó. 

- La coberta és massa lleugera i deformable. Presenta problemes d’ajust pel seu 

tancament. Les finestres de ventilació es deformen fàcilment al ser trepitjades. 

- No s’han instal·lat passatubs en les canonades. 

Seguretat Manca prolongació de l’escala interior 1,00 m sobre la coberta, però la tipologia de 

la coberta no ho permet. Guarda-cos no necessari. 

Accés Accés a la zona complicat, per pista sense pavimentar i en mal estat (4x4). Per 

arribar a l’arqueta cal baixar a peu per un talús. 

Altres 

observacions 

- La canonada principal té un pendent considerable, indicant que el punt baix del 

traçat es trobarà a uns metres de distància, amb el que el buidat no serà mai 

complet. 

Actuacions de 

millora 

necessàries  

- Substitució de la coberta per una de formigó amb tapa d’accés i pipeta per 

ventilació, per assegurar la integritat estructural i millorar la estanqueïtat. 

- Nova escala interior i prolongació d’escala interior 1,00 sobre coberta. 

- Localització i adequació el desguàs per gravetat al torrent, disposant obra de 

sortida de formigó armat en el punt de descàrrega. 
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INVENTARI D’ARQUETES DE DESGUASSOS 

“Projecte d’adequació i millora dels desguassos de la canonada baixant de l’ETAP de la Llosa del Cavall. clau RIR: 2015/055” R7 4+504 D05

Ramal 

PK

Arqueta núm. 

Ramal Bages Centre R7 

4+504 

D05 

Data inspecció 03/08/2016 

Descripció - Arqueta circular prefabricada (tub de formigó int 1,20 m) amb base de formigó 

in situ i coberta metàl·lica batent de 2 fulles. Desguàs directe, sense cambra 

humida. 

- Alçada interior 2,20 m i exterior 0,40 a 0,52 m. 

Canonades Canonada principal: PEAD DN250 

Canonada desguàs ext: PEAD DN63 

Ventilació 2 finestres de lamel·les metàl·liques en la coberta, una en cada fulla. 

Desguàs No es troba la sortida del desguàs. Existència de torrent a 15 m de l’arqueta, en el 

que es pot desguassar per gravetat ( z = 2.82 m).  

Estructura - No presenta defectes en el formigó. 

- La coberta és massa lleugera i deformable. Presenta problemes d’ajust pel seu 

tancament. Les finestres de ventilació es deformen fàcilment al ser trepitjades. 

- No s’han instal·lat passatubs en les canonades. 

Seguretat Manca prolongació de l’escala interior 1,00 m sobre la coberta, però la tipologia de 

la coberta no ho permet. Guarda-cos no necessari. 

Accés Bon accés a la zona, al costat de carretera esfaltada.  

Altres 

observacions 

- La canonada principal té un pendent considerable, indicant que el punt baix del 

traçat es trobarà a uns metres de distància, amb el que el buidat no serà mai 

complet. 

- Existeix ODT de 200 mm de diàmetre. 

Actuacions de 

millora 

necessàries  

- Substitució de la coberta per una de formigó amb tapa d’accés i pipeta per 

ventilació, per assegurar la integritat estructural i millorar la estanqueïtat. 

- Nova escala interior i prolongació d’escala interior 1,00 sobre coberta. 

- Localització i adequació el desguàs per gravetat al torrent, disposant obra de 

sortida de formigó armat en el punt de descàrrega. 



Ramal núm. 7: Bages Centre (R7) 5

INVENTARI D’ARQUETES DE DESGUASSOS 

“Projecte d’adequació i millora dels desguassos de la canonada baixant de l’ETAP de la Llosa del Cavall. clau RIR: 2015/055” R7 4+886 D06

Ramal 

PK

Arqueta núm. 

Ramal Bages Centre R7 

4+886 

D06 

Data inspecció 03/08/2016 

Descripció - Arqueta circular prefabricada (tub de formigó int 1,20 m) amb base de formigó 

in situ i coberta metàl·lica batent de 2 fulles. Cambra humida int 1,00 m de la 

mateixa tipologia. 

- Alçada interior arqueta 2,15 m i exterior 0,30 a 0,45 m. 

- Alçada interior cambra humida 2,11 m i exterior 0,30 a 0,45 m. 

Canonades Canonada principal: PEAD DN250 

Canonada desguàs ext: PEAD DN63 

Ventilació 2 finestres de lamel·les metàl·liques en la coberta, una en cada fulla. 

Desguàs Cambra humida de capacitat insuficient. El punt de vertit és un torrent en el 

marge del camp, a 3 m de la cambra humida. No és possible el drenatge per 

gravetat, però es pot bombejar l’aigua al torrent. 

Estructura - No presenta defectes en el formigó. 

- La coberta és massa lleugera i deformable. Presenta problemes d’ajust pel seu 

tancament. Les finestres de ventilació es deformen fàcilment al ser trepitjades. 

- No s’han instal·lat passatubs en les canonades. 

Seguretat Manca prolongació de l’escala interior 1,00 m sobre la coberta, però la tipologia de 

la coberta no ho permet. Guarda-cos no necessari. Es una zona enclotada y 

humida pel que hi ha presència de gran quantitat de vespes. 

Accés Accés a la zona per camí existent amb 4x4 necessari. Cal baixar un talús per 

arribar-hi. 

Altres 

observacions 

- La canonada principal té un pendent considerable, indicant que el punt baix del 

traçat es trobarà a uns metres de distància, amb el que el buidat no serà mai 

complet. 

- Presència d’aigua en l’interior d’amdues arquetes, de 28 cm i 38 cm a la humida, 

amb presència de fang. Possible entrada per la ventilació. 

Actuacions de 

millora 

necessàries  

- Substitució de la coberta per una de formigó amb tapa d’accés i pipeta per 

ventilació, per assegurar la integritat estructural i millorar la estanqueïtat. 

- Nova escala interior i prolongació d’escala interior 1,00 sobre coberta. 

-



Ramal núm. 7: Bages Centre (R7) 6

INVENTARI D’ARQUETES DE DESGUASSOS 

“Projecte d’adequació i millora dels desguassos de la canonada baixant de l’ETAP de la Llosa del Cavall. clau RIR: 2015/055” R7 6+324 D07

Ramal 

PK

Arqueta núm. 

Ramal Bages Centre R7 

6+324 

D07 

Data inspecció 03/08/2016 

Descripció - Arqueta circular prefabricada (tub de formigó int 1,20 m) amb base de formigó 

in situ i coberta metàl·lica batent de 2 fulles. Desguàs directe, sense cambra 

humida. 

- Alçada interior 2,20 m i exterior 0,25 a 0,40 m. 

Canonades Canonada principal: PEAD DN250 

Canonada desguàs ext: PEAD DN63 

Ventilació 2 finestres de lamel·les metàl·liques en la coberta, una en cada fulla. 

Desguàs Existeix desguàs exterior a uns 15 metres de l’arqueta protegit amb pedres. 

Estructura - No presenta defectes en el formigó. 

- La coberta és massa lleugera i deformable. Presenta problemes d’ajust pel seu 

tancament. Les finestres de ventilació es deformen fàcilment al ser trepitjades. 

- No s’han instal·lat passatubs en les canonades. 

Seguretat Manca prolongació de l’escala interior 1,00 m sobre la coberta, però la tipologia de 

la coberta no ho permet. Guarda-cos no necessari. 

Accés Accés a la zona per un camí no pavimentat. Es necessari baixar un talús per 

accedir a l’arqueta. 

Altres 

observacions 

- Alçada d’aigua de 6 cm en l’interior de l’arqueta. Possible entrada per la 

ventilació. 

Actuacions de 

millora 

necessàries  

- Substitució de la coberta per una de formigó amb tapa d’accés i pipeta per 

ventilació, per assegurar la integritat estructural i millorar la estanqueïtat. 

- Nova escala interior i prolongació d’escala interior 1,00 sobre coberta. 

- Localització i adequació el desguàs per gravetat al torrent, disposant obra de 

sortida de formigó armat en el punt de descàrrega. 
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INVENTARI D’ARQUETES DE DESGUASSOS 

“Projecte d’adequació i millora dels desguassos de la canonada baixant de l’ETAP de la Llosa del Cavall. clau RIR: 2015/055” R7 6+916 D08

Ramal 

PK

Arqueta núm. 

Ramal Bages Centre R7 

6+916 

D08 

Data inspecció 04/08/2016 

Descripció - Pou circular prefabricat (tub de formigó int 1,20 m) amb base de formigó in situ i 

tram superior tronco-cònic, amb tapa de FD. Desguàs directe, sense cambra 

humida. 

- Alçada interior 1,50 m i exterior 0,00 m (enrasada). 

Canonades Canonada principal: PEAD DN250 

Canonada desguàs ext: PEAD DN63 

Ventilació No existeix ventilació. 

Desguàs Descàrrega per gravetat en torrent, amb embocadura deficient, realitzada amb 

varis blocs d’escullera i rejuntat de morter. 

Estructura - No presenta defectes en el formigó. 

- La coberta és massa lleugera i deformable. Presenta problemes d’ajust pel seu 

tancament. Les finestres de ventilació es deformen fàcilment al ser trepitjades. 

- No s’han instal·lat passatubs en les canonades. 

-

Seguretat - Prolongació de l’escala interior 1,00 m sobre la coberta no possible ja que 

l’arqueta es troba enmig de la pista. 

- Guarda-cos no necessari per la poca alçada. 

Accés Accés a la zona per un camí no pavimentat. Es necessari baixar un talús per 

accedir a l’arqueta. 

Altres 

observacions 

- Alçada d’aigua i fang de 8 cm en l’interior de l’arqueta. La tapa no és estanca. 

Actuacions de 

millora 

necessàries  

- Nova escala interior. 

- Adequació el desguàs per gravetat al torrent, disposant obra de sortida de 

formigó armat en el punt de descàrrega. 
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INVENTARI D’ARQUETES DE DESGUASSOS 

“Projecte d’adequació i millora dels desguassos de la canonada baixant de l’ETAP de la Llosa del Cavall. clau RIR: 2015/055” R7 7+228 D09

Ramal 

PK

Arqueta núm. 

Ramal Bages Centre R7 

7+228 

D09 

Data inspecció 04/08/2016 

Descripció - Pou circular prefabricat (tub de formigó int 1,20 m) amb base de formigó in situ i 

tram superior tronco-cònic, amb tapa de FD. Desguàs directe, sense cambra 

humida. 

Alçada interior 1,65 m. 

Alçada exterior 0,00 m. 

Canonades Canonada principal: PEAD DN250 

Canonada desguàs ext: PEAD DN63 

Ventilació No existeix ventilació. 

Desguàs No trobat degut a la gran quantitat de malesa. Possibilitat de desguassar en el 

torrent que discorre just al costat de l’arqueta, la cota del desguàs no es situarà 

just per damunt de la solera si es vol desguassar per gravetat. 

Estructura No presenta defectes. 

Seguretat Manca escala exterior, prolongació de la interior 1,00 m sobre la coberta i guarda-

cos en escala interior. 

Només hi ha un pate. 

Accés Accés a la zona per un camí no pavimentat  

Altres 

observacions 

L’arqueta es troba força seca, però es pot apreciar humitat en l’entrada i sortida 

del tub per les parets de l’arqueta. 

Tapa de 400 kN 

Actuacions de 

millora 

necessàries  

- Nova escala interior. 

- Adequació el desguàs per gravetat al torrent, disposant obra de sortida de 

formigó armat en el punt de descàrrega. 
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1.  ASPECTES GENERALS 

1.1 OBJECTE, ABAST I DISPOSICIONS GENERALS 

1.1.1 Objecte 

1.1.2 Àmbit d’aplicació 

1.1.3 Instruccions, Normes i Disposicions aplicables 

1.2 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
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1.3 DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 

1.3.1 Replantejos. Acta de comprovació del replanteig 

1.3.2 Programa de treballs 

1.3.3 Control de qualitat 
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1.3.4 Mitjans del contractista per a l’execució dels treballs 

1.3.5 Informació a preparar pel contractista 

1.3.6 Execució de les obres no especificades en aquest Plec 

1.4 AMIDAMENT I ABONAMENT 

1.4.1 Amidament de les obres 

1.4.2 Abonament de les obres 

a) Preus unitaris

b) Altres despeses a compte del contractista. 
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1.5 SEGURETAT I SALUT 

1.6 CONDICIONS GENERALS PER A TOTS ELS MATERIALS 

1.6.1 Procedències 

1.6.2 Examen i assaig 

1.7 MATERIALS A UTILITZAR EN TERRAPLENS 

1.7.1 Característiques generals 

1.7.2 Origen dels materials 

1.8 MATERIALS A UTILITZAR EN FARCITS DE RASES PER A CANONADES 

1.8.1 Característiques generals 

1.8.2 Origen dels materials 

1.8.3 Materials inadequats 

1.8.4 Definició i designació de tipus de materials apropiats 

1.9 GRANULATS PER A MORTERS I FORMIGONS 
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1.10 CIMENT

1.11 AIGUA 

1.12 ADDITIUS PER A FORMIGONS 

1.12.1  Condicions generals 

1.12.2 Assaigs 

1.13 FORMIGONS 

1.14 ACER EN RODONS PER A ARMADURES 

1.15 ACER INOXIDABLE 

1.16 CANONADA DE PVC PER A BAIXANTS DE PLUVIALS 

1.17 CANONADA DE PVC PER A DRENATGE 

1.18 JUNTS D’ESTANQUITAT DE PVC 
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2. EXECUCIÓ 

2.1 REPLANTEJAMENTS 

2.2 ACCÉS A LES OBRES 

2.3 ACCÉS ALS FRONTS DE TREBALL 

2.4 INSTAL·LACIONS AUXILIARS D’OBRA I OBRES AUXILIARS 
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2.5 MAQUINÀRIA I MITJANS AUXILIARS 

2.6 GARANTIA DE QUALITAT 

:
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2.7 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY 

2.8 EXCAVACIONS 

2.8.1 Excavació de terra vegetal 

2.8.2 Excavació a cel obert 
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2.8.3 Excavació en rasa 
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2.8.4 Esgotaments 
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2.9 REBLERTS 

2.9.1 Reblerts compactats darrera d’obra de fàbrica 

2.9.2 Reblerts compactats en rases per a canonades 
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2.10 TERRAPLENS, PEDRAPLENES I LLITS GRANULARS 

2.10.1 Terraplens 

2.10.2 Pedraplens 

2.10.3 Llits granulars 

2.11 ENCOFRATS, CINDRIS I APUNTALEMENTS 

2.11.1 Encofrats 
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2.11.2 Apuntalaments i cindris 
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2.12 OBRES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT 

2.12.1 Aspectes generals 

2.12.2 Pla de formigonat 

2.12.3 Dosificació 

2.12.4 Fabricació i transport del formigó a obra 

2.12.5 Posada en obra del formigó 

2.12.6 Compactació del formigó 

2.12.7 Junts de formigonat 
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2.12.8 Curat de formigó 

2.12.9 Acabat del formigó 

2.12.10 Observacions generals respecte a l’execució 

2.12.11 Prevenció i protecció contra accions físiques i químiques 

2.12.12 Formigonat en temps plujós 

2.12.13 Formigonat en temps fred 

2.12.14 Formigonat en temps calorós 

2.12.15 Formigó de neteja 
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2.12.16 Formigonat de soleres 

2.12.17 Formigó armat en estructures 

2.12.18 Bigues, pilars, sabates i plaques 

2.12.19 Toleràncies

2.13 ACERS 

2.13.1 Armadures per a formigó armat: 

2.13.2 Estructura d’acer 
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2.14 JUNT D’ESTANQUITAT DE PVC 

2.15 MITJA CANYA EN UNIÓ DE SOLERES I ALÇATS 

2.16 PINTURA EN ESTRUCTURES METÀL·LIQUES I CALDERERIA 

2.16.1 Preparació de les superfícies despullades 

2.16.2 Aplicació 

2.16.3 Comportament anticorrosiu 

2.16.4 Adherència

2.16.5 Assaigs 
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3. TUBS D’ACER. FABRICACIÓ DE PECES ESPECIALS 

3.1 GENERALITATS

3.1.1 Condicions generals 

3.1.2 Especificacions, codis i normes de referència 

Normes 

3.1.3 Documents a presentar pel contractista 

3.1.4 Requisits que han de complir els subministradors de peces especials 

3.1.5 Garantia de qualitat 

3.2 PRODUCTES

3.2.1 Generalitats 



PROJECTE D’ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L’ETAP DE LA LLOSSA DEL CAVALL. CLAU RiR: 2015/055 

19

3.3 EXECUCIÓ 

DISSENY 

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

4. PROVA DE PRESSIÓ DE LA CANONADA: 
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5. POSADA EN SERVEI DE LA CANONADA 
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6. EQUIPS 

6.1 GENERALITATS

6.1.1 Condicions generals 

6.1.2 Especificacions, codis i normes de referència 

Normativa d’aplicació 

6.2 EQUIPS ELÈCTRICS 

6.2.1 Generalitats 
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;

6.2.2 Quadres elèctrics 
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6.2.3 Motors elèctrics 
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1
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6.2.4 Centres de transformació 
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6.2.5 Instal·lacions de connexió de 6 Kv 
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6.2.6 Enllumenat
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6.2.7 Xarxa de posada a terra 

6.2.8 Instal·lacions d’escomeses 

6.2.9 Protecció contra descàrregues atmosfèriques 

6.2.10 Llums senyalització 
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7. AMIDAMENT I ABONAMENT D’OBRA CIVIL 

7.1 UNITATS D’OBRA 

7.1.1 Neteja i esbrossada del terreny fins i tot càrrega i transport a abocador a 
qualsevol distància dels productes sobrants 

7.1.2 Demolició 

7.1.3 Excavació de terra vegetal, fins i tot càrrega i transport al lloc d’aplec i posterior 
reposició, mesurat sobre perfil 

7.1.4 Excavació a cel obert en terres fins i tot càrrega i transport a abocador o a lloc 
d’ús mesurat sobre perfil 

7.1.5 Excavació a cel obert en terres de trànsit o roca fins i tot càrrega i transport -a 
abocador o a lloc d’ús mesurat sobre perfil 

7.1.6 Excavació en rasa en terres, inclòs aplec a peu de rasa, mesurat sobre perfil 

7.1.7 Excavació en rasa en terreny de trànsit o roca, inclòs aplec a peu de rasa, mesurat 
sobre perfil 

7.1.8 Càrrega i transport a abocador a qualsevol distància dels productes sobrants de 
l’excavació mesurats sobre perfil 

7.1.9 Reblert de sorra procedent de préstecs a la zona de recobriment de canonades 
mesurat sobre perfil 
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7.1.10 Reblert amb graveta 5mm – 12,5m o 5mm – 25mm procedent de préstecs a la 
zona de recobriment de canonades mesurat sobre perfil 

7.1.11 Reblert amb material seleccionat de la pròpia excavació a la zona de recobriment 
de canonades mesurat sobre perfil 

7.1.12 Reblert amb material seleccionat de la pròpia excavació a la zona de reblert 
principal

7.1.13 Reblert amb material procedent de préstecs a la zona de reblert principal 

7.1.14 Reblert amb materials seleccionats de la pròpia obra en trasdós d’obres de fàbrica 

7.1.15 Reblert amb materials de préstec en trasdós d’obres de fàbrica 

7.1.16 Reblert amb graveta 5mm – 25mm en trasdós d’obres de fàbrica 

7.1.17 Sobrepreu a l’excavació amb esgotament del terreny situat sota la capa freàtica 

7.1.18 Encofrats 

7.1.19 Subministrament i col·locació de formigó 

7.1.20 Acers en rodons per armar 

7.1.21 Subministrament i col·locació de canonada 
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7.1.22 Subministrament i col·locació de làmina bituminosa amb elastòmers de superfície 
autoprotegida amb grànuls minerals del tipus lbm (sbs) 40/g-fp segons norma une 104-
242/1, fins i tot làmina de geotèxtil per rebre la graveta 

7.1.23 Morter per a formació de pendents 

7.1.24 Subministrament i col·locació junt d’estanquitat de pvc 

8. AMIDAMENT I ABONAMENT D’EQUIPS 

8.1 GENERALITATS

8.2 MATERIAL ELÈCTRIC 

8.2.1 Escomesa de companyia elèctrica 

8.2.2 Escomesa elèctrica d’usuari 

8.2.3 Armaris elèctrics 

8.2.4 Bateria de condensadors baixa tensió 
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8.2.5 Armari enllumenat 

Es mesurarà com unitat completa, incloent-hi els interruptors tetrapolars automàtics 
magnetotèrmics, les proteccions diferencials tetrapolars, el cablejat, borns i tots els accessoris fins 
a la seva total posada en marxa. 

8.2.6 Llums de paret 

Es mesuraran com unitat completa, incloent llum, suport, cablejat fins a l’armari d’enllumenat, 
interruptor d’encesa, accessoris d’instal·lació i la seva posada en funcionament. 

8.2.7 Bàculs 

Es mesuraran com unitat completa, incloent-hi perns d’ancoratge i la seva col·locació, interruptor 
d’encesa, la lluminària completa amb llum, reactància i accessoris, cable fins a l’armari 
d’enllumenat, accessoris d’instal·lació i tot el necessari fins a la seva total posada en funcionament. 
No s’inclou la part que pugui haver d’obra civil. 

8.2.8 Bases endoll 

Es mesuraran com unitat completa, incloent cablejat fins a l’armari d’enllumenat, accessoris 
d’instal·lació i la seva posada en funcionament. 

8.2.9 Braç mural 

Es mesurarà com unitat completa, incloent el braç, la lluminària, llum, reactància, interruptor 
d’encesa, accessoris d’instal·lació, cablejat fins a l’armari elèctric i la seva posada en funcionament. 

8.2.10 Columna 

Es mesurarà com unitat completa, incloent la columna, la lluminària, llum, reactància, interruptor 
d’encesa, accessoris d’instal·lació, cablejat fins a l’armari elèctric i la seva posada en funcionament. 

8.2.11 Equip autònom d’emergència 

Es mesurarà com unitat completa, incloent el cable fins a l’armari d’enllumenat i accessoris 
d’instal·lació. 

8.2.12 Lluminària de suspensió 

Es mesurarà com unitat completa, incloent la lluminària, perns de suspensió, llum, reactància, 
interruptor d’encesa, accessoris d’instal·lació, cable fins a l’armari elèctric i la seva posada en 
funcionament. 

8.2.13 Instal·lació presa de terra 

Es mesurarà com unitat completa, incloent cable, piquetes, soldadures, connexions, registres, 
caixes preses de mesurament de terra i tots els accessoris necessaris fins a aconseguir la 
resistència mínima exigida en plecs. 

Barcelona, desembre de 2016 

L’enginyer autor del projecte: L’enginyer director del projecte: 

Carlos Martín Freixa 
David Franch Vaca 

AYESA Enginyeria i Serveis ATLL Concessionària de la Generalitat de 

Catalunya, S.A. 
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1. MATERIALS 



















































































































2. ELEMENTS COMPOSTOS 





3. PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 









3.2.1.1.1 SEGELLATS DE JUNTS 





3.3.1.1.1 TELES MOSQUITERES 







4. PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 

4.1.1.1.1 ENDERROCS D'ESTRUCTURES 











4.1.2.1.1 EXCAVACIONS EN DESMUNT 





4.1.2.1.2 EXCAVACIONS EN DESMUNT 





4.1.2.1.3 EXCAVACIONS EN DESMUNT 









4.1.2.2.1 EXCAVACIONS DE RASES, POUS I FONAMENTS 









4.1.2.3.1 REBLIMENT I PICONATGE D'ELEMENTS LOCALITZATS 





4.1.2.3.2 REBLIMENT I PICONATGE D'ELEMENTS LOCALITZATS 













4.2.1.1.1 FORMIGONAMENT DE LLOSES DE FONAMENTS 









4.3.2.1.1 CINDRIS I APUNTALAMENTS 







4.3.2.2.1 ENCOFRATS PER A ESTREPS 

















4.5.1.1.1 BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES 



















5. PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT 



6. PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI 

6.1.1.1.1 ENDERROCS DE FONAMENTS I CONTENCIONS 

















6.4.1.1.1 TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA DE 
PARAMENTS 
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No hi ha normativa de compliment obligatori.  

6.5  AJUDES DE RAM DE PALETA 

6.5.1 AJUDES DE RAM DE PALETA 

6.5.1.1 FORMACIÓ DE PASSOS D'INSTAL·LACIONS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Obertura d'un forat que travessi la paret o el sostre, per a fer un pas de conductes o aparells 
d'instal·lacions.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig i marcat dels forats 
- Obertura dels forats 
- Verificació de la posició dels elements que travessin la paret o el sostre  

CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, 
aprovades per la DF.  
L'element que travessa la paret o el sostre ha de quedar col·locat a la posició correcta en 
condicions de ser utilitzat, de rebre els mecanismes que li pertoquin (si és el cas), etc.  
El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el parament de la 
paret.  
Separació als brancals:  >= 20 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de fer cap forat fins passades 24h que la paret s'hagi acabat.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de pas realment executat segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

Barcelona, desembre de 2016 

L’enginyer autor del projecte: L’enginyer director del projecte: 

Carlos Martín Freixa 
David Franch Vaca 

AYESA Enginyeria i Serveis ATLL Concessionària de la Generalitat de 

Catalunya, S.A. 
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PRESSUPOST  RIR: 2015/055OBRA 01
CP1-CANONADA PRINCIPALCAPÍTOL 01
D02TITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants
de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per
fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

1 EQN2U01P

C#*D#*E#*F#1 1,600 1,600

u Gir de tapa existent de formigó prefabricat, incloent perforacions en tapa per subjecció amb cable, segellat dels forats amb
morter de ciment  i segellat de la junta amb les parets del pericó.

2 GDK26C1P

u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat
d'arqueta

3 K878C118P

m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a pressió, per treure pintures i desincrustació de restes
sòlides adherides a la superfície del parament amb desincrustants de calç i sals, per preparar el suport per rebre el
tractament de reparació i impermeabilització.

4 G7J5U12P

C#*D#*E#*F#1 5,200 1,500 7,800

C#*D#*E#*F#2 1,300 1,300 1,690

m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments verticals, amb mitjans manuals.

5 G7J5U15P

C#*D#*E#*F#1 5,200 5,200

m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls
no solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del
mateix amb un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació de la superfície mitjançant rajat d'aigua a
pressió.

6 G7J5U16P

C#*D#*E#*F#1 5,200 5,200

EUR
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m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera, de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar, d'aplicació manual.

7 G7J5U17P

C#*D#*E#*F#1 5,200 5,200

m Segellat de junts entre peces prefabricades de formigó armat o junts entre materials, inclou; sanejament de junt i perímetre
de formigó, uns 15 cm a banda i banda al llarg del junt mitjançant moladora de diamant, col·locació de fons de junt de
polietilè de cèl·lula tancada de entre 10 i 30 mm tipus MasterSeal 920 de BASF o similar, retacat de junt amb massilla de
poliuretà tipo MasterSeal NP 474 de BASF o similar i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus
MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar.

8 G7J5U19P

C#*D#*E#*F#1 5,200 5,200

m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o
similar, revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2.

9 G7J5U22P

C#*D#*E#*F#1 5,200 1,500 7,800

C#*D#*E#*F#2 1,300 1,300 1,690

u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a
camió.

10 G21B400P

m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T,
de 4´´ de mida  (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm), fixat a llosa de formigó

11 GF22LD1P

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

C#*D#*E#*F#2 Ventilaciói inferior 3,400 3,400

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

12 G2225241P

T1 LONGITUD AMPLE ALÇADA

C#*D#*E#*F#2 Excavació per ventilació lateral 2,000 0,500 1,000 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#4 Excavació per realitzar el gir de la tapa 1,700 0,500 0,400 4,000 1,360

EUR
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m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions

13 G228F10FP

T1 LONGITUD AMPLE ALÇADA

C#*D#*E#*F#2 Excavació per ventilació lateral 2,000 0,500 1,000 2,000 2,000

m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA2/C segons OC 28/2009, amb un perfil longitudinal de
secció doble ona i suports C-120 col·locats clavats a terra cada 2 m, per a una classe de contenció normal, amb nivell de
contenció N2, amplària de treball W4, índex de severitat A i deflexió dinàmica 1,1 m segons UNE-EN 1317-2, col·locada en
trams rectes o en corbes de radi igual o superior a 22 m

Canvi de rendiment per dispersió de les actuacions

14 GB2A4161P

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

u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de forats per instal·lació de ventilació superficial fins a 150 mm de
diàmetre nominal amb un gruix de paret de 20 cm amb broca de diamant intercambiable, i segellat una vegada col·locada
la ventilació amb aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef
Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant
mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur

15 G21YB22P

C#*D#*E#*F#1 Perforació per ventilació 2,000 2,000

PRESSUPOST  RIR: 2015/055OBRA 01
CP1-CANONADA PRINCIPALCAPÍTOL 01
D03TITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants
de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per
fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

1 EQN2U01P

C#*D#*E#*F#1 Escala interior 2,150 2,150

u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3 graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges tipus HILTI M-12 o equivalent

2 EQN2U02P

EUR
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u Subministrament i muntatge  d'escala de gat PRFV  d'una alçada fins a 1,5 m incloent desembarcament superior d'1 m fixat
en llosa superior d¡arqeuta, formada per muntants laterals de 73x25x3 mm i graó estriat quadrat de 28X29 mm de 450 mm
d'amplada interior, separats 300 mm , inclòs part proporcional de material per muntatge

3 GDKT001P

m Barana de seguretat de PRFV tubs diametres 50-43 mm   fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella4 GB121NAP

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

C#*D#*E#*F#2 1,700 2,000 3,400

u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a
camió.

5 G21B400P

C#*D#*E#*F#1 Interior 7,000 7,000

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

m2 Mosquitera fixa de 0,5 a 0,8 m d'amplària i 0,8 a 1,2 m d'alçària, amb bastiment perimetral de perfils d'alumini lacat, i tela
de fils de polièster, col·locada amb fixacions mecàniques.

Canvi de rendiment per la dispersió de les actuacions

6 EAVUF220P

T1 ALÇADA LONGITUD NÚMERO

C#*D#*E#*F#2 0,400 0,600 2,000 0,480

u Adequació de la sortida al terreny de desguàs de Polietilè DN 110 amb broc de sortida per a drenatge de formigó
prefabricat adaptant el forat del prefabricat al diàmetre del tub amb morter de ciment , inclòs la preparació del terreny, tall
de tub de polietilè  i amb  reblert del trasdós i  lateral  amb material granular, carrega dels materials sobrants sobre camió

7 GDZ46C1P

u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat
d'arqueta

8 K878C118P

m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a pressió, per treure pintures i desincrustació de restes
sòlides adherides a la superfície del parament amb desincrustants de calç i sals, per preparar el suport per rebre el
tractament de reparació i impermeabilització.

9 G7J5U12P

C#*D#*E#*F#1 6,800 1,500 10,200

EUR



PROJECTE D´ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L´ETAP DE LA LLOSSA DEL CAV

AMIDAMENTS Pàg.: 5

C#*D#*E#*F#2 2,100 1,300 2,730

m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments verticals, amb mitjans manuals.

10 G7J5U15P

C#*D#*E#*F#1 6,800 6,800

m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls
no solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del
mateix amb un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació de la superfície mitjançant rajat d'aigua a
pressió.

11 G7J5U16P

C#*D#*E#*F#1 6,800 6,800

m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera, de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar, d'aplicació manual.

12 G7J5U17P

C#*D#*E#*F#1 6,800 6,800

m Segellat de junts entre peces prefabricades de formigó armat o junts entre materials, inclou; sanejament de junt i perímetre
de formigó, uns 15 cm a banda i banda al llarg del junt mitjançant moladora de diamant, col·locació de fons de junt de
polietilè de cèl·lula tancada de entre 10 i 30 mm tipus MasterSeal 920 de BASF o similar, retacat de junt amb massilla de
poliuretà tipo MasterSeal NP 474 de BASF o similar i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus
MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar.

13 G7J5U19P

C#*D#*E#*F#1 6,800 6,800

m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o
similar, revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2.

14 G7J5U22P

C#*D#*E#*F#1 6,400 1,500 9,600

C#*D#*E#*F#2 2,100 1,300 2,730
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PROJECTE D´ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L´ETAP DE LA LLOSSA DEL CAV

AMIDAMENTS Pàg.: 6

u Gir de tapa existent de formigó prefabricat, incloent perforacions en tapa per subjecció amb cable, segellat dels forats amb
morter de ciment  i segellat de la junta amb les parets del pericó.

1 GDK26C1P

m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants
de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per
fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

2 EQN2U01P

C#*D#*E#*F#1 Escala interior 2,300 2,300

u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3 graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges tipus HILTI M-12 o equivalent

3 EQN2U02P

u Subministrament i muntatge  d'escala de gat PRFV  d'una alçada fins a 1,5 m incloent desembarcament superior d'1 m fixat
en llosa superior d¡arqeuta, formada per muntants laterals de 73x25x3 mm i graó estriat quadrat de 28X29 mm de 450 mm
d'amplada interior, separats 300 mm , inclòs part proporcional de material per muntatge

4 GDKT001P

m Barana de seguretat de PRFV tubs diametres 50-43 mm   fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella5 GB121NAP

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

C#*D#*E#*F#2 1,700 2,000 3,400

u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a
camió.

6 G21B400P

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

C#*D#*E#*F#2 Exterior 4,000 4,000

m2 Mosquitera fixa de 0,5 a 0,8 m d'amplària i 0,8 a 1,2 m d'alçària, amb bastiment perimetral de perfils d'alumini lacat, i tela
de fils de polièster, col·locada amb fixacions mecàniques.

Canvi de rendiment per la dispersió de les actuacions

7 EAVUF220P

T1 ALÇADA LONGITUD NÚMERO

C#*D#*E#*F#2 0,400 0,600 2,000 0,480

EUR



PROJECTE D´ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L´ETAP DE LA LLOSSA DEL CAV

AMIDAMENTS Pàg.: 7

u Adequació de la sortida al terreny de desguàs de Polietilè DN 110 amb broc de sortida per a drenatge de formigó
prefabricat adaptant el forat del prefabricat al diàmetre del tub amb morter de ciment , inclòs la preparació del terreny, tall
de tub de polietilè  i amb  reblert del trasdós i  lateral  amb material granular, carrega dels materials sobrants sobre camió

8 GDZ46C1P

u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat
d'arqueta

9 K878C118P

m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a pressió, per treure pintures i desincrustació de restes
sòlides adherides a la superfície del parament amb desincrustants de calç i sals, per preparar el suport per rebre el
tractament de reparació i impermeabilització.

10 G7J5U12P

C#*D#*E#*F#1 5,800 1,500 8,700

C#*D#*E#*F#2 1,600 1,300 2,080

m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments verticals, amb mitjans manuals.

11 G7J5U15P

C#*D#*E#*F#1 5,800 5,800

m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls
no solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del
mateix amb un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació de la superfície mitjançant rajat d'aigua a
pressió.

12 G7J5U16P

C#*D#*E#*F#1 5,800 5,800

m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera, de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar, d'aplicació manual.

13 G7J5U17P

C#*D#*E#*F#1 5,800 5,800

m Segellat de junts entre peces prefabricades de formigó armat o junts entre materials, inclou; sanejament de junt i perímetre
de formigó, uns 15 cm a banda i banda al llarg del junt mitjançant moladora de diamant, col·locació de fons de junt de
polietilè de cèl·lula tancada de entre 10 i 30 mm tipus MasterSeal 920 de BASF o similar, retacat de junt amb massilla de
poliuretà tipo MasterSeal NP 474 de BASF o similar i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus
MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar.

14 G7J5U19P

EUR

PROJECTE D´ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L´ETAP DE LA LLOSSA DEL CAV

AMIDAMENTS Pàg.: 8

C#*D#*E#*F#1 5,800 5,800

m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o
similar, revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2.

15 G7J5U22P

C#*D#*E#*F#1 5,800 1,500 8,700

C#*D#*E#*F#2 1,600 1,300 2,080

PRESSUPOST  RIR: 2015/055OBRA 01
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u Gir de tapa existent de formigó prefabricat, incloent perforacions en tapa per subjecció amb cable, segellat dels forats amb
morter de ciment  i segellat de la junta amb les parets del pericó.

1 GDK26C1P

m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants
de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per
fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

2 EQN2U01P

C#*D#*E#*F#1 Escala interior 2,600 2,600

u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3 graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges tipus HILTI M-12 o equivalent

3 EQN2U02P

u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a
camió.

4 G21B400P

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

C#*D#*E#*F#2 Exterior 4,000 4,000

u Cegat de les dues reixes de ventilació d'arqueta prefabricada amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de
dosificació 1:0,25:3 (15 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2

5 G4E2452P

EUR



PROJECTE D´ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L´ETAP DE LA LLOSSA DEL CAV

AMIDAMENTS Pàg.: 9

m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T,
de 4´´ de mida  (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm), fixat a llosa de formigó

6 GF22LD1P

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

C#*D#*E#*F#2 Ventilaciói inferior 3,400 3,400

u Adequació de la sortida al terreny de desguàs de Polietilè DN 110 amb broc de sortida per a drenatge de formigó
prefabricat adaptant el forat del prefabricat al diàmetre del tub amb morter de ciment , inclòs la preparació del terreny, tall
de tub de polietilè  i amb  reblert del trasdós i  lateral  amb material granular, carrega dels materials sobrants sobre camió

7 GDZ46C1P

u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat
d'arqueta

8 K878C118P

u Recolocació de cablejat de les instal··lacions de la protecció catòdica a l'arqueta, amb mitjans manuals9 K21GU00P

m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a pressió, per treure pintures i desincrustació de restes
sòlides adherides a la superfície del parament amb desincrustants de calç i sals, per preparar el suport per rebre el
tractament de reparació i impermeabilització.

10 G7J5U12P

C#*D#*E#*F#1 6,800 1,500 10,200

C#*D#*E#*F#2 2,100 1,300 2,730

m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments verticals, amb mitjans manuals.

11 G7J5U15P

C#*D#*E#*F#1 6,800 6,800

m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls
no solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del
mateix amb un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació de la superfície mitjançant rajat d'aigua a
pressió.

12 G7J5U16P

C#*D#*E#*F#1 6,800 6,800

EUR

PROJECTE D´ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L´ETAP DE LA LLOSSA DEL CAV

AMIDAMENTS Pàg.: 10

m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera, de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar, d'aplicació manual.

13 G7J5U17P

C#*D#*E#*F#1 6,800 6,800

m Segellat de junts entre peces prefabricades de formigó armat o junts entre materials, inclou; sanejament de junt i perímetre
de formigó, uns 15 cm a banda i banda al llarg del junt mitjançant moladora de diamant, col·locació de fons de junt de
polietilè de cèl·lula tancada de entre 10 i 30 mm tipus MasterSeal 920 de BASF o similar, retacat de junt amb massilla de
poliuretà tipo MasterSeal NP 474 de BASF o similar i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus
MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar.

14 G7J5U19P

C#*D#*E#*F#1 6,800 6,800

m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o
similar, revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2.

15 G7J5U22P

C#*D#*E#*F#1 6,400 1,500 9,600

C#*D#*E#*F#2 2,100 1,300 2,730

u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de forats per instal·lació de ventilació superficial fins a 150 mm de
diàmetre nominal amb un gruix de paret de 20 cm amb broca de diamant intercambiable, i segellat una vegada col·locada
la ventilació amb aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef
Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant
mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur

16 G21YB22P

C#*D#*E#*F#1 Perforació per ventilació 2,000 2,000

PRESSUPOST  RIR: 2015/055OBRA 01
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u Gir de tapa existent de formigó prefabricat, incloent perforacions en tapa per subjecció amb cable, segellat dels forats amb
morter de ciment  i segellat de la junta amb les parets del pericó.

1 GDK26C1P

m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants
de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per
fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

2 EQN2U01P

EUR



PROJECTE D´ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L´ETAP DE LA LLOSSA DEL CAV

AMIDAMENTS Pàg.: 11

C#*D#*E#*F#1 Escala interior 2,050 2,050

u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3 graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges tipus HILTI M-12 o equivalent

3 EQN2U02P

u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a
camió.

4 G21B400P

C#*D#*E#*F#1 Interior 7,000 7,000

u Cegat de les dues reixes de ventilació d'arqueta prefabricada amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de
dosificació 1:0,25:3 (15 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2

5 G4E2452P

m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T,
de 4´´ de mida  (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm), fixat a llosa de formigó

6 GF22LD1P

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

C#*D#*E#*F#2 Ventilació inferior 2,850 2,850

u Adequació de la sortida al terreny de desguàs de Polietilè DN 110 amb broc de sortida per a drenatge de formigó
prefabricat adaptant el forat del prefabricat al diàmetre del tub amb morter de ciment , inclòs la preparació del terreny, tall
de tub de polietilè  i amb  reblert del trasdós i  lateral  amb material granular, carrega dels materials sobrants sobre camió

7 GDZ46C1P

u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat
d'arqueta

8 K878C118P

u Recolocació de cablejat de les instal··lacions de la protecció catòdica a l'arqueta, amb mitjans manuals9 K21GU00P

m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a pressió, per treure pintures i desincrustació de restes
sòlides adherides a la superfície del parament amb desincrustants de calç i sals, per preparar el suport per rebre el
tractament de reparació i impermeabilització.

10 G7J5U12P

EUR

PROJECTE D´ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L´ETAP DE LA LLOSSA DEL CAV

AMIDAMENTS Pàg.: 12

C#*D#*E#*F#1 5,800 1,500 8,700

C#*D#*E#*F#2 1,600 1,300 2,080

m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments verticals, amb mitjans manuals.

11 G7J5U15P

C#*D#*E#*F#1 5,800 5,800

m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls
no solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del
mateix amb un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació de la superfície mitjançant rajat d'aigua a
pressió.

12 G7J5U16P

C#*D#*E#*F#1 5,800 5,800

m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera, de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar, d'aplicació manual.

13 G7J5U17P

C#*D#*E#*F#1 5,800 5,800

m Segellat de junts entre peces prefabricades de formigó armat o junts entre materials, inclou; sanejament de junt i perímetre
de formigó, uns 15 cm a banda i banda al llarg del junt mitjançant moladora de diamant, col·locació de fons de junt de
polietilè de cèl·lula tancada de entre 10 i 30 mm tipus MasterSeal 920 de BASF o similar, retacat de junt amb massilla de
poliuretà tipo MasterSeal NP 474 de BASF o similar i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus
MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar.

14 G7J5U19P

C#*D#*E#*F#1 5,800 5,800

m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o
similar, revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2.

15 G7J5U22P

C#*D#*E#*F#1 5,800 1,500 8,700

C#*D#*E#*F#2 1,600 1,300 2,080

PRESSUPOST  RIR: 2015/055OBRA 01
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PROJECTE D´ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L´ETAP DE LA LLOSSA DEL CAV

AMIDAMENTS Pàg.: 13

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Gir de tapa existent de formigó prefabricat, incloent perforacions en tapa per subjecció amb cable, segellat dels forats amb
morter de ciment  i segellat de la junta amb les parets del pericó.

1 GDK26C1P

m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants
de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per
fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

2 EQN2U01P

C#*D#*E#*F#1 Escala interior 2,900 2,900

u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3 graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges tipus HILTI M-12 o equivalent

3 EQN2U02P

u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a
camió.

4 G21B400P

C#*D#*E#*F#1 Interior 10,000 10,000

u Cegat de les dues reixes de ventilació d'arqueta prefabricada amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de
dosificació 1:0,25:3 (15 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2

5 G4E2452P

m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T,
de 4´´ de mida  (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm), fixat a llosa de formigó

6 GF22LD1P

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

C#*D#*E#*F#2 Ventilació inferior 3,700 3,700

u Localització de desguàs existent i prolongació amb tub de polietilè fins a  punt de desguàs 7 G222524P

u Adequació de la sortida al terreny de desguàs de Polietilè DN 110 amb broc de sortida per a drenatge de formigó
prefabricat adaptant el forat del prefabricat al diàmetre del tub amb morter de ciment , inclòs la preparació del terreny, tall
de tub de polietilè  i amb  reblert del trasdós i  lateral  amb material granular, carrega dels materials sobrants sobre camió

8 GDZ46C1P
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u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat
d'arqueta

9 K878C118P

m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a pressió, per treure pintures i desincrustació de restes
sòlides adherides a la superfície del parament amb desincrustants de calç i sals, per preparar el suport per rebre el
tractament de reparació i impermeabilització.

10 G7J5U12P

C#*D#*E#*F#1 5,800 1,500 8,700

C#*D#*E#*F#2 1,600 1,300 2,080

m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments verticals, amb mitjans manuals.

11 G7J5U15P

C#*D#*E#*F#1 5,800 5,800

m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls
no solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del
mateix amb un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació de la superfície mitjançant rajat d'aigua a
pressió.

12 G7J5U16P

C#*D#*E#*F#1 5,800 5,800

m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera, de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar, d'aplicació manual.

13 G7J5U17P

C#*D#*E#*F#1 5,800 5,800

m Segellat de junts entre peces prefabricades de formigó armat o junts entre materials, inclou; sanejament de junt i perímetre
de formigó, uns 15 cm a banda i banda al llarg del junt mitjançant moladora de diamant, col·locació de fons de junt de
polietilè de cèl·lula tancada de entre 10 i 30 mm tipus MasterSeal 920 de BASF o similar, retacat de junt amb massilla de
poliuretà tipo MasterSeal NP 474 de BASF o similar i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus
MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar.

14 G7J5U19P

C#*D#*E#*F#1 5,800 5,800

EUR
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m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o
similar, revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2.

15 G7J5U22P

C#*D#*E#*F#1 5,800 1,500 8,700

C#*D#*E#*F#2 1,600 1,300 2,080

u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de forats per instal·lació de ventilació superficial fins a 150 mm de
diàmetre nominal amb un gruix de paret de 20 cm amb broca de diamant intercambiable, i segellat una vegada col·locada
la ventilació amb aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef
Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant
mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur

16 G21YB22P

C#*D#*E#*F#1 Perforació per ventilació 2,000 2,000

PRESSUPOST  RIR: 2015/055OBRA 01
CP1-CANONADA PRINCIPALCAPÍTOL 01
S01-DR1-D11TITOL 3 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants
de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per
fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

1 EQN2U01P

C#*D#*E#*F#1 Escala interior 1,800 1,800

u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3 graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges tipus HILTI M-12 o equivalent

2 EQN2U02P

u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a
camió.

3 G21B400P

C#*D#*E#*F#1 Interior 7,000 7,000

u Desmuntatge de tub de ventilació existent i col·locació de nou de tub de ventilació amb diàmetre major, amb mitjans
manuals, regularització de desperfectes a paraments de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid,
tipus Master Emaco S544RS de BASF i segellat amb aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus
SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar i aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus
Sikadur 31 EF de Sika o similar càrrega de productes sobrants sobre camió,

4 G21B301P
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m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T,
de 6´´ de mida  (diàmetre exterior especificat=165,1 mm i DN= 150 mm), fixat a llosa de formigó

5 GF22MF1P

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

C#*D#*E#*F#2 Ventilació inferior 2,600 2,600

m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a pressió, per treure pintures i desincrustació de restes
sòlides adherides a la superfície del parament amb desincrustants de calç i sals, per preparar el suport per rebre el
tractament de reparació i impermeabilització.

6 G7J5U12P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 20,000 1,500 30,000

C#*D#*E#*F#2 20,000 1,500 30,000

C#*D#*E#*F#3 Cambra humida 8,600 1,500 12,900

C#*D#*E#*F#4 2,200 2,200 4,840

m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments verticals, amb mitjans manuals.

7 G7J5U15P

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

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,600 8,600

m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls
no solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del
mateix amb un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació de la superfície mitjançant rajat d'aigua a
pressió.

8 G7J5U16P

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

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,600 8,600

m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera, de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar, d'aplicació manual.

9 G7J5U17P

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

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,600 8,600

EUR
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m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o
similar, revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2.

10 G7J5U22P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 20,000 1,500 30,000

C#*D#*E#*F#2 20,000 1,500 30,000

C#*D#*E#*F#3 Cambra humida 8,600 1,500 12,900

C#*D#*E#*F#4 2,200 2,200 4,840

m2 Retacat de coqueres i regularització de desperfectes a paraments de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid, tipus Master Emaco S544RS de BASF o similar, amb mitjans manuals.

11 G7J5U13P

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

m2 Reparació d'element de formigó armat, amb repicat del formigó, sanejament i raspallat de les armadures amb mitjans
manuals i amb raig de sorra o escòria de coure, passivat de les armadures, imprimació anticorrosiva, pont d'unió i restitució
de la part afectada amb morter polimèric de reparació d'alta resistència amb inhibidor de la corrosió del tipus MasterEmaco
S 544 RS de BASF o similar. Inclòs càrrega manual de runa sobre contenidor i transport a abocador.

12 G7J5U14P

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

m Reparació d'esquerdes i fissures a murs de formigó armat, inclou obertura de fissura per formar un caixetí de 10 mm.
d'ample i 10 mm. de fondària, i el posterior replè i reconstrucció geomètrica de caixetí amb morter polimèric amb fibres,
sulforesistent i de fraguat ràpid tipus Master Emaco S544 RS de BASF o similar.

13 G7J5U18P

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

u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de forats per instal·lació de ventilació superficial fins a 150 mm de
diàmetre nominal amb un gruix de paret de 20 cm amb broca de diamant intercambiable, i segellat una vegada col·locada
la ventilació amb aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef
Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant
mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur

14 G21YB22P

C#*D#*E#*F#1 Perforació per ventilació 2,000 2,000

PRESSUPOST  RIR: 2015/055OBRA 01
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants
de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per
fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

1 EQN2U01P

C#*D#*E#*F#1 Escala interior 2,200 2,200

u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3 graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges tipus HILTI M-12 o equivalent

2 EQN2U02P

u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a
camió.

3 G21B400P

C#*D#*E#*F#1 Interior 7,000 7,000

u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D=18 mm, col·locat amb morter
ciment 1:6

4 GDDZ51A4

u Reixa electrosoldada tipus tramex amb malla de 34x38 entre eixos d'acer galvanitzat en calent, de dimensions 2,00x0,80
m  fixat en paret de formigó

5 GD5ZJJ2P

u Cegat de les dues reixes de ventilació d'arqueta prefabricada amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de
dosificació 1:0,25:3 (15 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2

6 G4E2452P

m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T,
de 4´´ de mida  (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm), fixat a llosa de formigó

7 GF22LD1P

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

C#*D#*E#*F#2 Ventilació inferior 3,700 3,700

u Localització de desguàs existent i prolongació amb tub de polietilè fins a  punt de desguàs 8 G222524P

EUR
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u Adequació de la sortida al terreny de desguàs de Polietilè DN 110 amb broc de sortida per a drenatge de formigó
prefabricat adaptant el forat del prefabricat al diàmetre del tub amb morter de ciment , inclòs la preparació del terreny, tall
de tub de polietilè  i amb  reblert del trasdós i  lateral  amb material granular, carrega dels materials sobrants sobre camió

9 GDZ46C1P

m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a pressió, per treure pintures i desincrustació de restes
sòlides adherides a la superfície del parament amb desincrustants de calç i sals, per preparar el suport per rebre el
tractament de reparació i impermeabilització.

10 G7J5U12P

C#*D#*E#*F#1 6,600 1,500 9,900

C#*D#*E#*F#2 1,500 1,800 2,700

m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments verticals, amb mitjans manuals.

11 G7J5U15P

C#*D#*E#*F#1 6,600 6,600

m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls
no solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del
mateix amb un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació de la superfície mitjançant rajat d'aigua a
pressió.

12 G7J5U16P

C#*D#*E#*F#1 6,600 6,600

m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera, de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar, d'aplicació manual.

13 G7J5U17P

C#*D#*E#*F#1 6,600 6,600

m Segellat de junts entre peces prefabricades de formigó armat o junts entre materials, inclou; sanejament de junt i perímetre
de formigó, uns 15 cm a banda i banda al llarg del junt mitjançant moladora de diamant, col·locació de fons de junt de
polietilè de cèl·lula tancada de entre 10 i 30 mm tipus MasterSeal 920 de BASF o similar, retacat de junt amb massilla de
poliuretà tipo MasterSeal NP 474 de BASF o similar i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus
MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar.

14 G7J5U19P

C#*D#*E#*F#1 6,600 6,600
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m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o
similar, revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2.

15 G7J5U22P

C#*D#*E#*F#1 6,600 1,500 9,900

C#*D#*E#*F#2 1,500 1,800 2,700

u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat
d'arqueta

16 K878C118P

u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de forats per instal·lació de ventilació superficial fins a 150 mm de
diàmetre nominal amb un gruix de paret de 20 cm amb broca de diamant intercambiable, i segellat una vegada col·locada
la ventilació amb aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef
Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant
mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur

17 G21YB22P

C#*D#*E#*F#1 Perforació per ventilació 2,000 2,000

PRESSUPOST  RIR: 2015/055OBRA 01
CP-2 CANONADA PRINCIPALCAPÍTOL 02
D02TITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants
de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per
fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

1 EQN2U01P

C#*D#*E#*F#1 Escala interior 2,600 2,600

u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3 graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges tipus HILTI M-12 o equivalent

2 EQN2U02P

u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a
camió.

3 G21B400P

C#*D#*E#*F#1 Interior 8,000 8,000
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u Reixa electrosoldada tipus tramex amb malla de 34x38 entre eixos d'acer galvanitzat en calent, de dimensions 1.50x0,80
m  fixat en paret de formigó

4 GD5ZJJJP

C#*D#*E#*F#1 0,800 1,500 1,200

u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D=18 mm, col·locat amb morter
ciment 1:6

5 GDDZ51A4

u Cegat de les dues reixes de ventilació d'arqueta prefabricada amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de
dosificació 1:0,25:3 (15 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2

6 G4E2452P

m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T,
de 4´´ de mida  (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm), fixat a llosa de formigó

7 GF22LD1P

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

C#*D#*E#*F#2 Ventilació inferior 3,400 3,400

u Adequació de la sortida al terreny de desguàs de Polietilè DN 110 amb broc de sortida per a drenatge de formigó
prefabricat adaptant el forat del prefabricat al diàmetre del tub amb morter de ciment , inclòs la preparació del terreny, tall
de tub de polietilè  i amb  reblert del trasdós i  lateral  amb material granular, carrega dels materials sobrants sobre camió

8 GDZ46C1P

u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat
d'arqueta

9 K878C118P

m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a pressió, per treure pintures i desincrustació de restes
sòlides adherides a la superfície del parament amb desincrustants de calç i sals, per preparar el suport per rebre el
tractament de reparació i impermeabilització.

10 G7J5U12P

C#*D#*E#*F#1 5,200 1,500 7,800

C#*D#*E#*F#2 1,800 1,300 2,340
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m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments verticals, amb mitjans manuals.

11 G7J5U15P

C#*D#*E#*F#1 5,200 5,200

m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls
no solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del
mateix amb un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació de la superfície mitjançant rajat d'aigua a
pressió.

12 G7J5U16P

C#*D#*E#*F#1 5,200 5,200

m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera, de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar, d'aplicació manual.

13 G7J5U17P

C#*D#*E#*F#1 5,200 5,200

m Segellat de junts entre peces prefabricades de formigó armat o junts entre materials, inclou; sanejament de junt i perímetre
de formigó, uns 15 cm a banda i banda al llarg del junt mitjançant moladora de diamant, col·locació de fons de junt de
polietilè de cèl·lula tancada de entre 10 i 30 mm tipus MasterSeal 920 de BASF o similar, retacat de junt amb massilla de
poliuretà tipo MasterSeal NP 474 de BASF o similar i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus
MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar.

14 G7J5U19P

C#*D#*E#*F#1 5,200 5,200

m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o
similar, revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2.

15 G7J5U22P

C#*D#*E#*F#1 6,600 1,500 9,900

C#*D#*E#*F#2 1,500 1,800 2,700

u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de forats per instal·lació de ventilació superficial fins a 150 mm de
diàmetre nominal amb un gruix de paret de 20 cm amb broca de diamant intercambiable, i segellat una vegada col·locada
la ventilació amb aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef
Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant
mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur

16 G21YB22P

C#*D#*E#*F#1 Perforació per ventilació 2,000 2,000

EUR
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Gir de tapa existent de formigó prefabricat, incloent perforacions en tapa per subjecció amb cable, segellat dels forats amb
morter de ciment  i segellat de la junta amb les parets del pericó.

1 GDK26C1P

m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants
de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per
fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

2 EQN2U01P

C#*D#*E#*F#1 Escala interior 2,400 2,400

u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3 graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges tipus HILTI M-12 o equivalent

3 EQN2U02P

u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a
camió.

4 G21B400P

C#*D#*E#*F#1 Interior 7,000 7,000

m2 Mosquitera fixa de 0,5 a 0,8 m d'amplària i 0,8 a 1,2 m d'alçària, amb bastiment perimetral de perfils d'alumini lacat, i tela
de fils de polièster, col·locada amb fixacions mecàniques.

Canvi de rendiment per la dispersió de les actuacions

5 EAVUF220P

T1 ALÇADA LONGITUD NÚMERO

C#*D#*E#*F#2 0,400 0,600 2,000 0,480

u Adequació de la sortida al terreny de desguàs de Polietilè DN 110 amb broc de sortida per a drenatge de formigó
prefabricat adaptant el forat del prefabricat al diàmetre del tub amb morter de ciment , inclòs la preparació del terreny, tall
de tub de polietilè  i amb  reblert del trasdós i  lateral  amb material granular, carrega dels materials sobrants sobre camió

6 GDZ46C1P
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u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat
d'arqueta

7 K878C118P

m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a pressió, per treure pintures i desincrustació de restes
sòlides adherides a la superfície del parament amb desincrustants de calç i sals, per preparar el suport per rebre el
tractament de reparació i impermeabilització.

8 G7J5U12P

C#*D#*E#*F#1 6,000 1,500 9,000

C#*D#*E#*F#2 1,500 1,500 2,250

m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments verticals, amb mitjans manuals.

9 G7J5U15P

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls
no solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del
mateix amb un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació de la superfície mitjançant rajat d'aigua a
pressió.

10 G7J5U16P

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera, de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar, d'aplicació manual.

11 G7J5U17P

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

m Segellat de junts entre peces prefabricades de formigó armat o junts entre materials, inclou; sanejament de junt i perímetre
de formigó, uns 15 cm a banda i banda al llarg del junt mitjançant moladora de diamant, col·locació de fons de junt de
polietilè de cèl·lula tancada de entre 10 i 30 mm tipus MasterSeal 920 de BASF o similar, retacat de junt amb massilla de
poliuretà tipo MasterSeal NP 474 de BASF o similar i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus
MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar.

12 G7J5U19P

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

EUR
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m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o
similar, revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2.

13 G7J5U22P

C#*D#*E#*F#1 6,000 1,500 9,000

C#*D#*E#*F#2 1,500 1,500 2,250

PRESSUPOST  RIR: 2015/055OBRA 01
CP-2 CANONADA PRINCIPALCAPÍTOL 02
D04TITOL 3 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 G2225241P

C#*D#*E#*F#1 Excavació voltant arqueta 5,000 5,000 3,000 75,000

C#*D#*E#*F#2 -2 1,700 3,000 -10,2

m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor.

Canvi de rendiment degut a que es tracta d'actuacions confinades

2 G2144301P

C#*D#*E#*F#1 Enderroc Paret solera 2,000 1,300 0,300 0,780

m Demolició de pou de 150x150 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió3 G21DKG02

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

m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions i acutacions confinades

4 G3C515H4P

C#*D#*E#*F#1 Solera 0,500 2,000 0,300 0,300

C#*D#*E#*F#2 Murs 3,000 1,300 0,300 1,170
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kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Canvi de rendiment per la dispersió de les actuacions 

5 G4BC3100P

C#*D#*E#*F#1 1,470 100,000 147,000

u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació
unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat

6 K4BP1112

C#*D#*E#*F#1 Ancoratges per fer continua la solera i
murs

10,000 10,000

m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi i puntals metàl·lics, per a mur d'estrep, encofrat a
dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist,

Canvi de rendiment per dispersió de les actuacions

7 G4DFE113P

T1 Perimetre alçada mitja costats

C#*D#*E#*F#2 3,000 1,750 2,000 10,500

u Pericó de registre de formigó prefabricat de 200x150x150 cm inclòs tapa de formigó armat amb bastiment per a tapa de
fosa dúctil de diàmetre 600

8 GDK26C2P

u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a
camió.

9 G21B400P

C#*D#*E#*F#1 Pates en zona in situ 2,000 2,000

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions

10 G228F10FP

C#*D#*E#*F#1 64,800 64,800

EUR
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m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants
de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per
fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

11 EQN2U01P

C#*D#*E#*F#1 Escala interior 2,400 2,400

u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3 graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges tipus HILTI M-12 o equivalent

12 EQN2U02P

u Subministrament i muntatge  d'escala de gat PRFV  d'una alçada fins a 1,5 m incloent desembarcament superior d'1 m fixat
en llosa superior d¡arqeuta, formada per muntants laterals de 73x25x3 mm i graó estriat quadrat de 28X29 mm de 450 mm
d'amplada interior, separats 300 mm , inclòs part proporcional de material per muntatge

13 GDKT001P

m2 Mosquitera fixa de 0,5 a 0,8 m d'amplària i 0,8 a 1,2 m d'alçària, amb bastiment perimetral de perfils d'alumini lacat, i tela
de fils de polièster, col·locada amb fixacions mecàniques.

Canvi de rendiment per la dispersió de les actuacions

14 EAVUF220P

T1 ALÇADA LONGITUD NÚMERO

C#*D#*E#*F#2 0,400 0,600 2,000 0,480

u Adequació de la sortida al terreny de desguàs de Polietilè DN 110 amb broc de sortida per a drenatge de formigó
prefabricat adaptant el forat del prefabricat al diàmetre del tub amb morter de ciment , inclòs la preparació del terreny, tall
de tub de polietilè  i amb  reblert del trasdós i  lateral  amb material granular, carrega dels materials sobrants sobre camió

15 GDZ46C1P

u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt
d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 100 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització soterrada

16 GNZ116D4

m Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de cautxú de secció 2x2 cm, col·locat amb adhesiu17 K7J5C4H2

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

C#*D#*E#*F#2 Contacte solera nova solera existent 2,000 2,000

m Segellat de junt de 10 mm d'amplària i 5 mm de fondària amb massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola manual,
prèvia imprimació específica. Article: ref. P06SI400 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC

18 G7J5211AK8VQ
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C#*D#*E#*F#1 Contacte solera nova solera existent 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 Contacte entre prefabricat i in situ 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#3 Contacte amb la tapa prefabricada 7,000 7,000

u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 810 mm de diàmetre i classe D400
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

19 GDDZCJD4

PRESSUPOST  RIR: 2015/055OBRA 01
CP-2 CANONADA PRINCIPALCAPÍTOL 02
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m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i amb les
terres deixades a la vora

1 G2225241P

C#*D#*E#*F#1 Excavació voltant arqueta 5,000 5,000 3,000 75,000

C#*D#*E#*F#2 -2 1,700 3,000 -10,2

m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor.

Canvi de rendiment degut a que es tracta d'actuacions confinades

2 G2144301P

C#*D#*E#*F#1 Solera 7,000 1,800 0,300 3,780

m Demolició de pou de 150x150 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió3 G21DKG02

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

m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions i acutacions confinades

4 G3C515H4P

C#*D#*E#*F#1 Solera 2,200 1,700 0,300 1,122

C#*D#*E#*F#2 Murs 7,400 1,800 0,300 3,996
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kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Canvi de rendiment per la dispersió de les actuacions 

5 G4BC3100P

C#*D#*E#*F#1 5,118 100,000 511,800

m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi i puntals metàl·lics, per a mur d'estrep, encofrat a
dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist,

Canvi de rendiment per dispersió de les actuacions

6 G4DFE113P

T1 Perimetre alçada mitja costats

C#*D#*E#*F#2 3,000 1,750 2,000 10,500

u Pericó de registre de formigó prefabricat de 200x150x150 cm inclòs tapa de formigó armat amb bastiment per a tapa de
fosa dúctil de diàmetre 600

7 GDK26C2P

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions

8 G228F10FP

C#*D#*E#*F#1 64,800 64,800

m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants
de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per
fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

9 EQN2U01P

C#*D#*E#*F#1 Escala interior 3,100 3,100

u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3 graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges tipus HILTI M-12 o equivalent

10 EQN2U02P
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m2 Mosquitera fixa de 0,5 a 0,8 m d'amplària i 0,8 a 1,2 m d'alçària, amb bastiment perimetral de perfils d'alumini lacat, i tela
de fils de polièster, col·locada amb fixacions mecàniques.

Canvi de rendiment per la dispersió de les actuacions

11 EAVUF220P

T1 ALÇADA LONGITUD NÚMERO

C#*D#*E#*F#2 0,400 0,600 2,000 0,480

u Adequació de la sortida al terreny de desguàs de Polietilè DN 110 amb broc de sortida per a drenatge de formigó
prefabricat adaptant el forat del prefabricat al diàmetre del tub amb morter de ciment , inclòs la preparació del terreny, tall
de tub de polietilè  i amb  reblert del trasdós i  lateral  amb material granular, carrega dels materials sobrants sobre camió

12 GDZ46C1P

u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt
d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 100 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització soterrada

13 GNZ116D4

u Localització de desguàs existent i prolongació amb tub de polietilè fins a  punt de desguàs 14 G222524P

m Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de cautxú de secció 2x2 cm, col·locat amb adhesiu15 K7J5C4H2

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

m Segellat de junt de 10 mm d'amplària i 5 mm de fondària amb massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola manual,
prèvia imprimació específica. Article: ref. P06SI400 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC

16 G7J5211AK8VQ

C#*D#*E#*F#1 Contacte entre prefabricat i in situ 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#2 Contacte amb la tapa prefabricada 7,000 7,000

u Subministrament i muntatge  d'escala de gat PRFV  d'una alçada fins a 1,5 m incloent desembarcament superior d'1 m fixat
en llosa superior d¡arqeuta, formada per muntants laterals de 73x25x3 mm i graó estriat quadrat de 28X29 mm de 450 mm
d'amplada interior, separats 300 mm , inclòs part proporcional de material per muntatge

17 GDKT001P

u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 810 mm de diàmetre i classe D400
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

18 GDDZCJD4
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m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i amb les
terres deixades a la vora

1 G2225241P

C#*D#*E#*F#1 Excavació voltant arqueta 5,000 5,000 3,000 75,000

C#*D#*E#*F#2 -2 1,700 3,000 -10,2

m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor.

Canvi de rendiment degut a que es tracta d'actuacions confinades

2 G2144301P

C#*D#*E#*F#1 Enderroc Paret solera 2,000 1,300 0,300 0,780

m Demolició de pou de 150x150 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió3 G21DKG02

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

m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions i acutacions confinades

4 G3C515H4P

C#*D#*E#*F#1 Solera 0,500 2,000 0,300 0,300

C#*D#*E#*F#2 Murs 3,000 1,300 0,300 1,170

kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Canvi de rendiment per la dispersió de les actuacions 

5 G4BC3100P

C#*D#*E#*F#1 1,470 100,000 147,000

u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació
unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat

6 K4BP1112
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C#*D#*E#*F#1 Ancoratges per fer continua la solera i
murs

10,000 10,000

m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi i puntals metàl·lics, per a mur d'estrep, encofrat a
dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist,

Canvi de rendiment per dispersió de les actuacions

7 G4DFE113P

T1 Perimetre alçada mitja costats

C#*D#*E#*F#2 3,000 1,750 2,000 10,500

u Pericó de registre de formigó prefabricat de 200x150x150 cm inclòs tapa de formigó armat amb bastiment per a tapa de
fosa dúctil de diàmetre 600

8 GDK26C2P

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions

9 G228F10FP

C#*D#*E#*F#1 64,800 64,800

m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants
de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per
fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

10 EQN2U01P

C#*D#*E#*F#1 Escala interior 2,400 2,400

u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3 graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges tipus HILTI M-12 o equivalent

11 EQN2U02P

u Subministrament i muntatge  d'escala de gat PRFV  d'una alçada fins a 1,5 m incloent desembarcament superior d'1 m fixat
en llosa superior d¡arqeuta, formada per muntants laterals de 73x25x3 mm i graó estriat quadrat de 28X29 mm de 450 mm
d'amplada interior, separats 300 mm , inclòs part proporcional de material per muntatge

12 GDKT001P

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000
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u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a
camió.

13 G21B400P

C#*D#*E#*F#1 Pates en zona in situ 2,000 2,000

m2 Mosquitera fixa de 0,5 a 0,8 m d'amplària i 0,8 a 1,2 m d'alçària, amb bastiment perimetral de perfils d'alumini lacat, i tela
de fils de polièster, col·locada amb fixacions mecàniques.

Canvi de rendiment per la dispersió de les actuacions

14 EAVUF220P

T1 ALÇADA LONGITUD NÚMERO

C#*D#*E#*F#2 0,400 0,600 2,000 0,480

u Adequació de la sortida al terreny de desguàs de Polietilè DN 110 amb broc de sortida per a drenatge de formigó
prefabricat adaptant el forat del prefabricat al diàmetre del tub amb morter de ciment , inclòs la preparació del terreny, tall
de tub de polietilè  i amb  reblert del trasdós i  lateral  amb material granular, carrega dels materials sobrants sobre camió

15 GDZ46C1P

u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt
d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 100 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització soterrada

16 GNZ116D4

m Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de cautxú de secció 2x2 cm, col·locat amb adhesiu17 K7J5C4H2

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

C#*D#*E#*F#2 Contacte solera nova solera existent 2,000 2,000

m Segellat de junt de 10 mm d'amplària i 5 mm de fondària amb massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola manual,
prèvia imprimació específica. Article: ref. P06SI400 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC

18 G7J5211AK8VQ

C#*D#*E#*F#1 Contacte entre prefabricat i in situ 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#2 Contacte amb la tapa prefabricada 7,000 7,000

u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 810 mm de diàmetre i classe D400
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

19 GDDZCJD4
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m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants
de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per
fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

1 EQN2U01P

C#*D#*E#*F#1 Escala interior 2,100 2,100

u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3 graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges tipus HILTI M-12 o equivalent

2 EQN2U02P

u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a
camió.

3 G21B400P

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

u Recolocació de cablejat de les instal··lacions de la protecció catòdica a l'arqueta, amb mitjans manuals4 K21GU00P

u Desmuntatge de tub de ventilació existent i col·locació de nou de tub de ventilació amb diàmetre major, amb mitjans
manuals, regularització de desperfectes a paraments de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid,
tipus Master Emaco S544RS de BASF i segellat amb aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus
SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar i aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus
Sikadur 31 EF de Sika o similar càrrega de productes sobrants sobre camió,

5 G21B301P

m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T,
de 6´´ de mida  (diàmetre exterior especificat=165,1 mm i DN= 150 mm), fixat a llosa de formigó

6 GF22MF1P

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

C#*D#*E#*F#2 Ventilació inferior 2,600 2,600

m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a pressió, per treure pintures i desincrustació de restes
sòlides adherides a la superfície del parament amb desincrustants de calç i sals, per preparar el suport per rebre el
tractament de reparació i impermeabilització.

7 G7J5U12P
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C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 20,000 1,500 30,000

C#*D#*E#*F#2 20,000 1,500 30,000

C#*D#*E#*F#3 Cambra humida 8,600 1,500 12,900

C#*D#*E#*F#4 2,200 2,200 4,840

m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments verticals, amb mitjans manuals.

8 G7J5U15P

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

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,600 8,600

m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls
no solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del
mateix amb un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació de la superfície mitjançant rajat d'aigua a
pressió.

9 G7J5U16P

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

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,600 8,600

m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera, de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar, d'aplicació manual.

10 G7J5U17P

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

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,600 8,600

m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o
similar, revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2.

11 G7J5U22P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 20,000 1,500 30,000

C#*D#*E#*F#2 20,000 1,500 30,000

C#*D#*E#*F#3 Cambra humida 8,600 1,500 12,900

C#*D#*E#*F#4 2,200 2,200 4,840

m2 Retacat de coqueres i regularització de desperfectes a paraments de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid, tipus Master Emaco S544RS de BASF o similar, amb mitjans manuals.

12 G7J5U13P
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C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000

m2 Reparació d'element de formigó armat, amb repicat del formigó, sanejament i raspallat de les armadures amb mitjans
manuals i amb raig de sorra o escòria de coure, passivat de les armadures, imprimació anticorrosiva, pont d'unió i restitució
de la part afectada amb morter polimèric de reparació d'alta resistència amb inhibidor de la corrosió del tipus MasterEmaco
S 544 RS de BASF o similar. Inclòs càrrega manual de runa sobre contenidor i transport a abocador.

13 G7J5U14P

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

m Reparació d'esquerdes i fissures a murs de formigó armat, inclou obertura de fissura per formar un caixetí de 10 mm.
d'ample i 10 mm. de fondària, i el posterior replè i reconstrucció geomètrica de caixetí amb morter polimèric amb fibres,
sulforesistent i de fraguat ràpid tipus Master Emaco S544 RS de BASF o similar.

14 G7J5U18P

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

m3 Paret estructural revestit a dues cares de 14 cm de gruix, de maó massís d'elaboració manual, HD, R-10, de 290x140x50
mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:5 (7,5
N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 4 N/mm2.

S'ha inclòs el revestiment de les dues cares amb   morter respecte al preu original del BEDEC.

15 G4F22557P

T1 LONGITUD GRUIX ALÇADA

C#*D#*E#*F#2 2,700 0,140 0,500 0,189

C#*D#*E#*F#3 2,410 0,140 0,500 0,169

u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de forats per instal·lació de ventilació superficial fins a 150 mm de
diàmetre nominal amb un gruix de paret de 20 cm amb broca de diamant intercambiable, i segellat una vegada col·locada
la ventilació amb aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef
Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant
mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur

16 G21YB22P

C#*D#*E#*F#1 Perforació per ventilació 2,000 2,000
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m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants
de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per
fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

1 EQN2U01P

C#*D#*E#*F#1 Escala interior 1,600 1,600

u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3 graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges tipus HILTI M-12 o equivalent

2 EQN2U02P

u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a
camió.

3 G21B400P

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

u Desmuntatge de tub de ventilació existent i col·locació de nou de tub de ventilació amb diàmetre major, amb mitjans
manuals, regularització de desperfectes a paraments de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid,
tipus Master Emaco S544RS de BASF i segellat amb aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus
SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar i aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus
Sikadur 31 EF de Sika o similar càrrega de productes sobrants sobre camió,

4 G21B301P

m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T,
de 4´´ de mida  (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm), fixat a llosa de formigó

5 GF22LD1P

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

C#*D#*E#*F#2 Ventilació inferior 2,100 2,100

u Adequació de la sortida al terreny de desguàs de Polietilè DN 110 amb broc de sortida per a drenatge de formigó
prefabricat adaptant el forat del prefabricat al diàmetre del tub amb morter de ciment , inclòs la preparació del terreny, tall
de tub de polietilè  i amb  reblert del trasdós i  lateral  amb material granular, carrega dels materials sobrants sobre camió

6 GDZ46C1P

u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat
d'arqueta

7 K878C118P
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m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a pressió, per treure pintures i desincrustació de restes
sòlides adherides a la superfície del parament amb desincrustants de calç i sals, per preparar el suport per rebre el
tractament de reparació i impermeabilització.

8 G7J5U12P

C#*D#*E#*F#1 6,000 1,500 9,000

C#*D#*E#*F#2 1,500 1,500 2,250

m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments verticals, amb mitjans manuals.

9 G7J5U15P

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls
no solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del
mateix amb un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació de la superfície mitjançant rajat d'aigua a
pressió.

10 G7J5U16P

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera, de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar, d'aplicació manual.

11 G7J5U17P

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

m Segellat de junts entre peces prefabricades de formigó armat o junts entre materials, inclou; sanejament de junt i perímetre
de formigó, uns 15 cm a banda i banda al llarg del junt mitjançant moladora de diamant, col·locació de fons de junt de
polietilè de cèl·lula tancada de entre 10 i 30 mm tipus MasterSeal 920 de BASF o similar, retacat de junt amb massilla de
poliuretà tipo MasterSeal NP 474 de BASF o similar i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus
MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar.

12 G7J5U19P

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o
similar, revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2.

13 G7J5U22P

C#*D#*E#*F#1 6,000 1,500 9,000

C#*D#*E#*F#2 1,500 1,500 2,250

EUR



PROJECTE D´ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L´ETAP DE LA LLOSSA DEL CAV

AMIDAMENTS Pàg.: 39

m3 Paret estructural revestit a dues cares de 14 cm de gruix, de maó massís d'elaboració manual, HD, R-10, de 290x140x50
mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:5 (7,5
N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 4 N/mm2.

S'ha inclòs el revestiment de les dues cares amb   morter respecte al preu original del BEDEC.

14 G4F22557P

T1 LONGITUD GRUIX ALÇADA

C#*D#*E#*F#2 1,500 0,140 1,000 0,210

C#*D#*E#*F#3 0,300 0,140 0,500 0,021

C#*D#*E#*F#4 0,300 0,140 0,500 0,021
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m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants
de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per
fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

1 EQN2U01P

C#*D#*E#*F#1 Escala interior 2,100 2,100

u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3 graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges tipus HILTI M-12 o equivalent

2 EQN2U02P

u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a
camió.

3 G21B400P

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

u Desmuntatge de tub de ventilació existent i col·locació de nou de tub de ventilació amb diàmetre major, amb mitjans
manuals, regularització de desperfectes a paraments de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid,
tipus Master Emaco S544RS de BASF i segellat amb aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus
SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar i aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus
Sikadur 31 EF de Sika o similar càrrega de productes sobrants sobre camió,

4 G21B301P
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m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T,
de 6´´ de mida  (diàmetre exterior especificat=165,1 mm i DN= 150 mm), fixat a llosa de formigó

5 GF22MF1P

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

C#*D#*E#*F#2 Ventilació inferior 2,600 2,600

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

6 G2225241P

T1 LONGITUD AMPLE ALÇADA

C#*D#*E#*F#2 19,350 1,600 1,700 52,632

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions

7 G228F10FP

T1 LONGITUD AMPLE ALÇADA

C#*D#*E#*F#2 19,350 1,800 0,800 27,864

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions

8 G228F60FP

T1 LONGITUD AMPLE ALÇADA

C#*D#*E#*F#2 19,350 1,300 0,900 22,640

C#*D#*E#*F#3 Volum tub -19,35 0,196 -3,7926

m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions

9 G2216101P

T1 Longitud Amplada Alçada

C#*D#*E#*F#2 19,350 10,000 0,200 38,700
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u Formació de passamur en paret existent per a nou desguàs de PEAD DN 500 inclou

Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor.

Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, , aplicació de cordó de masilla
monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter
epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada
amb el mur, i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar adherida
amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar .

10 G7J5U26P

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 500 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26,
UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

11 GFB1T32P

u Broc de formigó prefabricat de dimensions 58x90x95 per a tub de diàmetre 500, inclòs la preparació del terreny12 GDZ46C2P

m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 10 km

13 G2R35037

C#*D#*E#*F#1 Transport terres sobrants 3,970 3,970

u Recolocació de cablejat de les instal··lacions de la protecció catòdica a l'arqueta, amb mitjans manuals14 K21GU00P

m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a pressió, per treure pintures i desincrustació de restes
sòlides adherides a la superfície del parament amb desincrustants de calç i sals, per preparar el suport per rebre el
tractament de reparació i impermeabilització.

15 G7J5U12P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 20,000 1,500 30,000

C#*D#*E#*F#2 20,000 1,500 30,000

C#*D#*E#*F#3 Cambra humida 8,600 1,500 12,900

C#*D#*E#*F#4 2,200 2,200 4,840

m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments verticals, amb mitjans manuals.

16 G7J5U15P

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

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,600 8,600
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m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls
no solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del
mateix amb un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació de la superfície mitjançant rajat d'aigua a
pressió.

17 G7J5U16P

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

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,600 8,600

m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera, de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar, d'aplicació manual.

18 G7J5U17P

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

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,600 8,600

m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o
similar, revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2.

19 G7J5U22P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 20,000 1,500 30,000

C#*D#*E#*F#2 20,000 1,500 30,000

C#*D#*E#*F#3 Cambra humida 8,600 1,500 12,900

C#*D#*E#*F#4 2,200 2,200 4,840

m Tractament segellat d'entrada d'aigua per fissures i esquerdes amb injecció de resines hidroexpansives mitjançant injectors
amb vàlvula anti-retorn.

20 G7J5U21P

C#*D#*E#*F#1 Segellat juntes 10,000 10,000

m2 Retacat de coqueres i regularització de desperfectes a paraments de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid, tipus Master Emaco S544RS de BASF o similar, amb mitjans manuals.

21 G7J5U13P

C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000
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m2 Reparació d'element de formigó armat, amb repicat del formigó, sanejament i raspallat de les armadures amb mitjans
manuals i amb raig de sorra o escòria de coure, passivat de les armadures, imprimació anticorrosiva, pont d'unió i restitució
de la part afectada amb morter polimèric de reparació d'alta resistència amb inhibidor de la corrosió del tipus MasterEmaco
S 544 RS de BASF o similar. Inclòs càrrega manual de runa sobre contenidor i transport a abocador.

22 G7J5U14P

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

m Reparació d'esquerdes i fissures a murs de formigó armat, inclou obertura de fissura per formar un caixetí de 10 mm.
d'ample i 10 mm. de fondària, i el posterior replè i reconstrucció geomètrica de caixetí amb morter polimèric amb fibres,
sulforesistent i de fraguat ràpid tipus Master Emaco S544 RS de BASF o similar.

23 G7J5U18P

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

u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de forats per instal·lació de ventilació superficial fins a 150 mm de
diàmetre nominal amb un gruix de paret de 20 cm amb broca de diamant intercambiable, i segellat una vegada col·locada
la ventilació amb aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef
Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant
mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur

24 G21YB22P

C#*D#*E#*F#1 Perforació per ventilació 2,000 2,000

PRESSUPOST  RIR: 2015/055OBRA 01
CP-2 CANONADA PRINCIPALCAPÍTOL 02
D12TITOL 3 10

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants
de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per
fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

1 EQN2U01P

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

u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3 graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges tipus HILTI M-12 o equivalent

2 EQN2U02P

u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a
camió.

3 G21B400P
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C#*D#*E#*F#1 Interior 10,000 10,000

u Cegat de les dues reixes de ventilació d'arqueta prefabricada amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de
dosificació 1:0,25:3 (15 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2

4 G4E2452P

m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T,
de 4´´ de mida  (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm), fixat a llosa de formigó

5 GF22LD1P

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

C#*D#*E#*F#2 Ventilaciói inferior 3,700 3,700

u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat
d'arqueta

6 K878C118P

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

7 G2225241P

T1 LONGITUD AMPLE ALÇADA

C#*D#*E#*F#2 12,370 1,500 1,500 27,833

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions

8 G228F10FP

T1 LONGITUD AMPLE ALÇADA

C#*D#*E#*F#2 12,370 1,800 0,600 13,360

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions

9 G228F60FP

T1 LONGITUD AMPLE ALÇADA

C#*D#*E#*F#2 12,370 1,300 0,900 14,473
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C#*D#*E#*F#3 Volum tub -12,37 0,196 -2,42452

m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions

10 G2216101P

T1 Longitud Amplada Alçada

C#*D#*E#*F#2 12,370 10,000 0,200 24,740

u Formació de passamur en paret existent per a nou desguàs de PEAD DN 500 inclou

Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor.

Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, , aplicació de cordó de masilla
monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter
epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada
amb el mur, i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar adherida
amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar .

11 G7J5U26P

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 500 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26,
UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

12 GFB1T32P

u Broc de formigó prefabricat de dimensions 58x90x95 per a tub de diàmetre 500, inclòs la preparació del terreny13 GDZ46C2P

m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 10 km

14 G2R35037

C#*D#*E#*F#1 Transport terres sobrants 2,425 2,425

m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a pressió, per treure pintures i desincrustació de restes
sòlides adherides a la superfície del parament amb desincrustants de calç i sals, per preparar el suport per rebre el
tractament de reparació i impermeabilització.

15 G7J5U12P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 1,500 7,200

C#*D#*E#*F#2 1,200 1,200 1,440

C#*D#*E#*F#3 Cambra humida 3,750 1,500 5,625

C#*D#*E#*F#4 1,150 1,150
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m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments verticals, amb mitjans manuals.

16 G7J5U15P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 3,750 3,750

m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls
no solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del
mateix amb un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació de la superfície mitjançant rajat d'aigua a
pressió.

17 G7J5U16P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 3,750 3,750

m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera, de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar, d'aplicació manual.

18 G7J5U17P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 3,750 3,750

m Segellat de junts entre peces prefabricades de formigó armat o junts entre materials, inclou; sanejament de junt i perímetre
de formigó, uns 15 cm a banda i banda al llarg del junt mitjançant moladora de diamant, col·locació de fons de junt de
polietilè de cèl·lula tancada de entre 10 i 30 mm tipus MasterSeal 920 de BASF o similar, retacat de junt amb massilla de
poliuretà tipo MasterSeal NP 474 de BASF o similar i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus
MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar.

19 G7J5U19P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 3,750 3,750

m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o
similar, revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2.

20 G7J5U22P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 1,500 7,200

C#*D#*E#*F#2 1,200 1,200 1,440

C#*D#*E#*F#3 Cambra humida 3,750 1,500 5,625

C#*D#*E#*F#4 1,150 1,150
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u Vàlvula de retenció de clapeta PE, amb brides, de 500 mm de diàmetre nominal  muntada superficialment21 EN8218GP

u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de forats per instal·lació de ventilació superficial fins a 150 mm de
diàmetre nominal amb un gruix de paret de 20 cm amb broca de diamant intercambiable, i segellat una vegada col·locada
la ventilació amb aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef
Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant
mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur

22 G21YB22P

C#*D#*E#*F#1 Perforació per ventilació 2,000 2,000

PRESSUPOST  RIR: 2015/055OBRA 01
CP-2 CANONADA PRINCIPALCAPÍTOL 02
D13TITOL 3 11

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants
de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per
fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

1 EQN2U01P

C#*D#*E#*F#1 Escala interior 2,750 2,750

u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3 graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges tipus HILTI M-12 o equivalent

2 EQN2U02P

u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a
camió.

3 G21B400P

C#*D#*E#*F#1 Interior 10,000 10,000

m2 Mosquitera fixa de 0,5 a 0,8 m d'amplària i 0,8 a 1,2 m d'alçària, amb bastiment perimetral de perfils d'alumini lacat, i tela
de fils de polièster, col·locada amb fixacions mecàniques.

Canvi de rendiment per la dispersió de les actuacions

4 EAVUF220P

T1 ALÇADA LONGITUD NÚMERO

C#*D#*E#*F#2 0,400 0,600 2,000 0,480
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u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat
d'arqueta

5 K878C118P

m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a pressió, per treure pintures i desincrustació de restes
sòlides adherides a la superfície del parament amb desincrustants de calç i sals, per preparar el suport per rebre el
tractament de reparació i impermeabilització.

6 G7J5U12P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 1,500 7,200

C#*D#*E#*F#2 1,200 1,200 1,440

C#*D#*E#*F#3 Cambra humida 3,750 1,500 5,625

C#*D#*E#*F#4 1,150 1,150

m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments verticals, amb mitjans manuals.

7 G7J5U15P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 3,750 3,750

m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls
no solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del
mateix amb un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació de la superfície mitjançant rajat d'aigua a
pressió.

8 G7J5U16P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 3,750 3,750

m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera, de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar, d'aplicació manual.

9 G7J5U17P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 3,750 3,750

m Segellat de junts entre peces prefabricades de formigó armat o junts entre materials, inclou; sanejament de junt i perímetre
de formigó, uns 15 cm a banda i banda al llarg del junt mitjançant moladora de diamant, col·locació de fons de junt de
polietilè de cèl·lula tancada de entre 10 i 30 mm tipus MasterSeal 920 de BASF o similar, retacat de junt amb massilla de
poliuretà tipo MasterSeal NP 474 de BASF o similar i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus
MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar.

10 G7J5U19P
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C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 3,750 3,750

m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o
similar, revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2.

11 G7J5U22P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 1,500 7,200

C#*D#*E#*F#2 1,200 1,200 1,440

C#*D#*E#*F#3 Cambra humida 3,750 1,500 5,625

C#*D#*E#*F#4 1,150 1,150

PRESSUPOST  RIR: 2015/055OBRA 01
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m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants
de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per
fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

1 EQN2U01P

C#*D#*E#*F#1 Escala interior 3,300 3,300

u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3 graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges tipus HILTI M-12 o equivalent

2 EQN2U02P

u Desmuntatge de tub de ventilació existent i col·locació de nou de tub de ventilació amb diàmetre major, amb mitjans
manuals, regularització de desperfectes a paraments de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid,
tipus Master Emaco S544RS de BASF i segellat amb aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus
SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar i aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus
Sikadur 31 EF de Sika o similar càrrega de productes sobrants sobre camió,

3 G21B301P

m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T,
de 4´´ de mida  (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm), fixat a llosa de formigó

4 GF22LD1P

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

C#*D#*E#*F#2 Ventilació inferior 4,100 4,100

EUR
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u Execució de forat per drenatge en  mur lateral de dimensions 0,40x0,40 m . Inclou:

- Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió

- Reixa mosquitera interior fixada en paret.

-Reixeta de protecció prefabricada de lames de formigó fixada a l'arqueta.

5 K213001P

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

m Reparació de junt estructural de mur de formigó, amb repicat i sanejament previ de la zona afectada amb mitjans manuals i
segellat amb massilla de poliuretà bicomponent, aplicada amb pistola i imprimació prèvia

6 K7JR10AA

C#*D#*E#*F#1 Junt solera-mur 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#2 4,400 4,400

m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments verticals, amb mitjans manuals.

7 G7J5U15P

C#*D#*E#*F#1 10,400 10,400

m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls
no solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del
mateix amb un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació de la superfície mitjançant rajat d'aigua a
pressió.

8 G7J5U16P

C#*D#*E#*F#1 10,400 10,400

m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera, de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar, d'aplicació manual.

9 G7J5U17P

C#*D#*E#*F#1 10,400 10,400

m Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i
sanejament de superfícies del junt amb moladora de diamant, aplicació de cordó de masilla monocomponent
hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i
col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu
epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar .

10 G7J5U20P
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C#*D#*E#*F#1 Passamurs 0,310 1,000 0,310

m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o
similar, revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2.

11 G7J5U22P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 8,400 1,500 12,600

C#*D#*E#*F#2 2,100 2,100 4,410

PRESSUPOST  RIR: 2015/055OBRA 01
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u Gir de tapa existent de formigó prefabricat, incloent perforacions en tapa per subjecció amb cable, segellat dels forats amb
morter de ciment  i segellat de la junta amb les parets del pericó.

1 GDK26C1P

m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants
de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per
fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

2 EQN2U01P

C#*D#*E#*F#1 Escala interior 2,500 2,500

u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3 graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges tipus HILTI M-12 o equivalent

3 EQN2U02P

u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a
camió.

4 G21B400P

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

m2 Mosquitera fixa de 0,5 a 0,8 m d'amplària i 0,8 a 1,2 m d'alçària, amb bastiment perimetral de perfils d'alumini lacat, i tela
de fils de polièster, col·locada amb fixacions mecàniques.

Canvi de rendiment per la dispersió de les actuacions

5 EAVUF220P
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T1 ALÇADA LONGITUD NÚMERO

C#*D#*E#*F#2 0,400 0,600 2,000 0,480

u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat
d'arqueta

6 K878C118P

u Desmuntatge de tub de ventilació existent i col·locació de nou de tub de ventilació amb diàmetre major, amb mitjans
manuals, regularització de desperfectes a paraments de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid,
tipus Master Emaco S544RS de BASF i segellat amb aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus
SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar i aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus
Sikadur 31 EF de Sika o similar càrrega de productes sobrants sobre camió,

7 G21B301P

m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a pressió, per treure pintures i desincrustació de restes
sòlides adherides a la superfície del parament amb desincrustants de calç i sals, per preparar el suport per rebre el
tractament de reparació i impermeabilització.

8 G7J5U12P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 1,500 7,200

C#*D#*E#*F#2 1,200 1,200 1,440

C#*D#*E#*F#3 Cambra humida 3,750 1,500 5,625

C#*D#*E#*F#4 1,150 1,150

m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments verticals, amb mitjans manuals.

9 G7J5U15P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 3,750 3,750

m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls
no solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del
mateix amb un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació de la superfície mitjançant rajat d'aigua a
pressió.

10 G7J5U16P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 3,750 3,750

EUR
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m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera, de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar, d'aplicació manual.

11 G7J5U17P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 3,750 3,750

m Segellat de junts entre peces prefabricades de formigó armat o junts entre materials, inclou; sanejament de junt i perímetre
de formigó, uns 15 cm a banda i banda al llarg del junt mitjançant moladora de diamant, col·locació de fons de junt de
polietilè de cèl·lula tancada de entre 10 i 30 mm tipus MasterSeal 920 de BASF o similar, retacat de junt amb massilla de
poliuretà tipo MasterSeal NP 474 de BASF o similar i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus
MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar.

12 G7J5U19P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 3,750 3,750

m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o
similar, revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2.

13 G7J5U22P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 1,500 7,200

C#*D#*E#*F#2 1,200 1,200 1,440

C#*D#*E#*F#3 Cambra humida 3,750 1,500 5,625

C#*D#*E#*F#4 1,150 1,150

PRESSUPOST  RIR: 2015/055OBRA 01
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u Gir de tapa existent de formigó prefabricat, incloent perforacions en tapa per subjecció amb cable, segellat dels forats amb
morter de ciment  i segellat de la junta amb les parets del pericó.

1 GDK26C1P

m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants
de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per
fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

2 EQN2U01P

C#*D#*E#*F#1 Escala interior 2,100 2,100
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u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3 graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges tipus HILTI M-12 o equivalent

3 EQN2U02P

u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a
camió.

4 G21B400P

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

m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T,
de 4´´ de mida  (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm), fixat a llosa de formigó

5 GF22LD1P

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

C#*D#*E#*F#2 Ventilació inferior 2,900 2,900

u Cegat de les dues reixes de ventilació d'arqueta prefabricada amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de
dosificació 1:0,25:3 (15 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2

6 G4E2452P

u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat
d'arqueta

7 K878C118P

m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a pressió, per treure pintures i desincrustació de restes
sòlides adherides a la superfície del parament amb desincrustants de calç i sals, per preparar el suport per rebre el
tractament de reparació i impermeabilització.

8 G7J5U12P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 1,500 7,200

C#*D#*E#*F#2 1,200 1,200 1,440

C#*D#*E#*F#3 Cambra humida 3,750 1,500 5,625

C#*D#*E#*F#4 1,150 1,150

m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments verticals, amb mitjans manuals.

9 G7J5U15P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 3,750 3,750

EUR
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m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls
no solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del
mateix amb un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació de la superfície mitjançant rajat d'aigua a
pressió.

10 G7J5U16P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 3,750 3,750

m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera, de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar, d'aplicació manual.

11 G7J5U17P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 3,750 3,750

m Segellat de junts entre peces prefabricades de formigó armat o junts entre materials, inclou; sanejament de junt i perímetre
de formigó, uns 15 cm a banda i banda al llarg del junt mitjançant moladora de diamant, col·locació de fons de junt de
polietilè de cèl·lula tancada de entre 10 i 30 mm tipus MasterSeal 920 de BASF o similar, retacat de junt amb massilla de
poliuretà tipo MasterSeal NP 474 de BASF o similar i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus
MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar.

12 G7J5U19P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 3,750 3,750

m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o
similar, revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2.

13 G7J5U22P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 1,500 7,200

C#*D#*E#*F#2 1,200 1,200 1,440

C#*D#*E#*F#3 Cambra humida 3,750 1,500 5,625

C#*D#*E#*F#4 1,150 1,150

u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de forats per instal·lació de ventilació superficial fins a 150 mm de
diàmetre nominal amb un gruix de paret de 20 cm amb broca de diamant intercambiable, i segellat una vegada col·locada
la ventilació amb aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef
Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant
mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur

14 G21YB22P

C#*D#*E#*F#1 Perforació per ventilació 2,000 2,000
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u Gir de tapa existent de formigó prefabricat, incloent perforacions en tapa per subjecció amb cable, segellat dels forats amb
morter de ciment  i segellat de la junta amb les parets del pericó.

1 GDK26C1P

m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants
de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per
fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

2 EQN2U01P

C#*D#*E#*F#1 Escala interior 3,300 3,300

u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3 graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges tipus HILTI M-12 o equivalent

3 EQN2U02P

u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a
camió.

4 G21B400P

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

m2 Mosquitera fixa de 0,5 a 0,8 m d'amplària i 0,8 a 1,2 m d'alçària, amb bastiment perimetral de perfils d'alumini lacat, i tela
de fils de polièster, col·locada amb fixacions mecàniques.

Canvi de rendiment per la dispersió de les actuacions

5 EAVUF220P

T1 ALÇADA LONGITUD NÚMERO

C#*D#*E#*F#2 0,400 0,600 2,000 0,480

m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a pressió, per treure pintures i desincrustació de restes
sòlides adherides a la superfície del parament amb desincrustants de calç i sals, per preparar el suport per rebre el
tractament de reparació i impermeabilització.

6 G7J5U12P
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C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 1,500 7,200

C#*D#*E#*F#2 1,200 1,200 1,440

C#*D#*E#*F#3 Cambra humida 3,750 1,500 5,625

C#*D#*E#*F#4 1,150 1,150

m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments verticals, amb mitjans manuals.

7 G7J5U15P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 3,750 3,750

m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls
no solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del
mateix amb un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació de la superfície mitjançant rajat d'aigua a
pressió.

8 G7J5U16P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 3,750 3,750

m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera, de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar, d'aplicació manual.

9 G7J5U17P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 3,750 3,750

m Segellat de junts entre peces prefabricades de formigó armat o junts entre materials, inclou; sanejament de junt i perímetre
de formigó, uns 15 cm a banda i banda al llarg del junt mitjançant moladora de diamant, col·locació de fons de junt de
polietilè de cèl·lula tancada de entre 10 i 30 mm tipus MasterSeal 920 de BASF o similar, retacat de junt amb massilla de
poliuretà tipo MasterSeal NP 474 de BASF o similar i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus
MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar.

10 G7J5U19P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 3,750 3,750

m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o
similar, revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2.

11 G7J5U22P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 1,500 7,200

C#*D#*E#*F#2 1,200 1,200 1,440
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C#*D#*E#*F#3 Cambra humida 3,750 1,500 5,625

C#*D#*E#*F#4 1,150 1,150

PRESSUPOST  RIR: 2015/055OBRA 01
CP-2 CANONADA PRINCIPALCAPÍTOL 02
D18TITOL 3 16

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants
de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per
fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

1 EQN2U01P

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

u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3 graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges tipus HILTI M-12 o equivalent

2 EQN2U02P

u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a
camió.

3 G21B400P

C#*D#*E#*F#1 Interior 10,000 10,000

m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T,
de 4´´ de mida  (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm), fixat a llosa de formigó

4 GF22LD1P

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

C#*D#*E#*F#2 Ventilació inferior 3,500 3,500

u Cegat de les dues reixes de ventilació d'arqueta prefabricada amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de
dosificació 1:0,25:3 (15 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2

5 G4E2452P

u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat
d'arqueta

6 K878C118P

EUR



PROJECTE D´ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L´ETAP DE LA LLOSSA DEL CAV

AMIDAMENTS Pàg.: 59

m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a pressió, per treure pintures i desincrustació de restes
sòlides adherides a la superfície del parament amb desincrustants de calç i sals, per preparar el suport per rebre el
tractament de reparació i impermeabilització.

7 G7J5U12P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 1,500 7,200

C#*D#*E#*F#2 1,200 1,200 1,440

C#*D#*E#*F#3 Cambra humida 3,750 1,500 5,625

C#*D#*E#*F#4 1,150 1,150

m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments verticals, amb mitjans manuals.

8 G7J5U15P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 3,750 3,750

m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls
no solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del
mateix amb un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació de la superfície mitjançant rajat d'aigua a
pressió.

9 G7J5U16P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 3,750 3,750

m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera, de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar, d'aplicació manual.

10 G7J5U17P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 3,750 3,750

m Segellat de junts entre peces prefabricades de formigó armat o junts entre materials, inclou; sanejament de junt i perímetre
de formigó, uns 15 cm a banda i banda al llarg del junt mitjançant moladora de diamant, col·locació de fons de junt de
polietilè de cèl·lula tancada de entre 10 i 30 mm tipus MasterSeal 920 de BASF o similar, retacat de junt amb massilla de
poliuretà tipo MasterSeal NP 474 de BASF o similar i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus
MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar.

11 G7J5U19P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 3,750 3,750
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m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o
similar, revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2.

12 G7J5U22P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 1,500 7,200

C#*D#*E#*F#2 1,200 1,200 1,440

C#*D#*E#*F#3 Cambra humida 3,750 1,500 5,625

C#*D#*E#*F#4 1,150 1,150

u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de forats per instal·lació de ventilació superficial fins a 150 mm de
diàmetre nominal amb un gruix de paret de 20 cm amb broca de diamant intercambiable, i segellat una vegada col·locada
la ventilació amb aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef
Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant
mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur

13 G21YB22P

C#*D#*E#*F#1 Perforació per ventilació 2,000 2,000

PRESSUPOST  RIR: 2015/055OBRA 01
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m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants
de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per
fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

1 EQN2U01P

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

u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3 graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges tipus HILTI M-12 o equivalent

2 EQN2U02P

u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a
camió.

3 G21B400P

C#*D#*E#*F#1 Interior 6,000 6,000

EUR
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u Cegat de les dues reixes de ventilació d'arqueta prefabricada amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de
dosificació 1:0,25:3 (15 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2

4 G4E2452P

m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T,
de 6´´ de mida  (diàmetre exterior especificat=165,1 mm i DN= 150 mm), fixat a llosa de formigó

5 GF22MF1P

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

C#*D#*E#*F#2 Ventilació inferior 2,600 2,600

u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat
d'arqueta

6 K878C118P

m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a pressió, per treure pintures i desincrustació de restes
sòlides adherides a la superfície del parament amb desincrustants de calç i sals, per preparar el suport per rebre el
tractament de reparació i impermeabilització.

7 G7J5U12P

C#*D#*E#*F#1 6,000 1,500 9,000

C#*D#*E#*F#2 1,500 1,500 2,250

m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments verticals, amb mitjans manuals.

8 G7J5U15P

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls
no solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del
mateix amb un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació de la superfície mitjançant rajat d'aigua a
pressió.

9 G7J5U16P

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera, de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar, d'aplicació manual.

10 G7J5U17P

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000
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m Segellat de junts entre peces prefabricades de formigó armat o junts entre materials, inclou; sanejament de junt i perímetre
de formigó, uns 15 cm a banda i banda al llarg del junt mitjançant moladora de diamant, col·locació de fons de junt de
polietilè de cèl·lula tancada de entre 10 i 30 mm tipus MasterSeal 920 de BASF o similar, retacat de junt amb massilla de
poliuretà tipo MasterSeal NP 474 de BASF o similar i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus
MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar.

11 G7J5U19P

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o
similar, revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2.

12 G7J5U22P

C#*D#*E#*F#1 6,000 1,500 9,000

C#*D#*E#*F#2 1,500 1,500 2,250

u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de forats per instal·lació de ventilació superficial fins a 150 mm de
diàmetre nominal amb un gruix de paret de 20 cm amb broca de diamant intercambiable, i segellat una vegada col·locada
la ventilació amb aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef
Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant
mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur

13 G21YB22P

C#*D#*E#*F#1 Perforació per ventilació 2,000 2,000

PRESSUPOST  RIR: 2015/055OBRA 01
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m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants
de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per
fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

1 EQN2U01P

C#*D#*E#*F#1 Escala interior 4,600 4,600

u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3 graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges tipus HILTI M-12 o equivalent

2 EQN2U02P

EUR
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m Guardacos de protecció per fixar a escala de gat d'acer galvanitzat formada per anells circulars de diàmetre 660 mm amb
pletina de 40x4 mm col·locats cada 1000 mm, i 5 muntants verticals formats per rodons de 18 mm . Inclou part
proporcional de peces per fixació a escala

3 EQN2U04P

C#*D#*E#*F#1 2,850 2,850

u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a
camió.

4 G21B400P

C#*D#*E#*F#1 Interior 14,000 14,000

m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T,
de 6´´ de mida  (diàmetre exterior especificat=165,1 mm i DN= 150 mm), fixat a llosa de formigó

5 GF22MF1P

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

C#*D#*E#*F#2 Ventilació inferior 2,600 2,600

u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat
d'arqueta

6 K878C118P

m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a pressió, per treure pintures i desincrustació de restes
sòlides adherides a la superfície del parament amb desincrustants de calç i sals, per preparar el suport per rebre el
tractament de reparació i impermeabilització.

7 G7J5U12P

C#*D#*E#*F#1 6,000 1,500 9,000

C#*D#*E#*F#2 1,500 1,500 2,250

m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments verticals, amb mitjans manuals.

8 G7J5U15P

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000
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m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls
no solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del
mateix amb un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació de la superfície mitjançant rajat d'aigua a
pressió.

9 G7J5U16P

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera, de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar, d'aplicació manual.

10 G7J5U17P

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

m Segellat de junts entre peces prefabricades de formigó armat o junts entre materials, inclou; sanejament de junt i perímetre
de formigó, uns 15 cm a banda i banda al llarg del junt mitjançant moladora de diamant, col·locació de fons de junt de
polietilè de cèl·lula tancada de entre 10 i 30 mm tipus MasterSeal 920 de BASF o similar, retacat de junt amb massilla de
poliuretà tipo MasterSeal NP 474 de BASF o similar i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus
MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar.

11 G7J5U19P

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o
similar, revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2.

12 G7J5U22P

C#*D#*E#*F#1 6,000 1,500 9,000

C#*D#*E#*F#2 1,500 1,500 2,250

u Localització de desguàs existent i prolongació amb tub de polietilè fins a  punt de desguàs 13 G222524P

u Adequació de la sortida al terreny de desguàs de Polietilè DN 110 amb broc de sortida per a drenatge de formigó
prefabricat adaptant el forat del prefabricat al diàmetre del tub amb morter de ciment , inclòs la preparació del terreny, tall
de tub de polietilè  i amb  reblert del trasdós i  lateral  amb material granular, carrega dels materials sobrants sobre camió

14 GDZ46C1P

u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de forats per instal·lació de ventilació superficial fins a 150 mm de
diàmetre nominal amb un gruix de paret de 20 cm amb broca de diamant intercambiable, i segellat una vegada col·locada
la ventilació amb aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef
Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant
mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur

15 G21YB22P

C#*D#*E#*F#1 Perforació per ventilació 2,000 2,000
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PRESSUPOST  RIR: 2015/055OBRA 01
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants
de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per
fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

1 EQN2U01P

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

u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3 graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges tipus HILTI M-12 o equivalent

2 EQN2U02P

u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a
camió.

3 G21B400P

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

m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T,
de 4´´ de mida  (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm), fixat a llosa de formigó

4 GF22LD1P

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

C#*D#*E#*F#2 Ventilació inferior 1,800 1,800

u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat
d'arqueta

5 K878C118P

m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a pressió, per treure pintures i desincrustació de restes
sòlides adherides a la superfície del parament amb desincrustants de calç i sals, per preparar el suport per rebre el
tractament de reparació i impermeabilització.

6 G7J5U12P
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C#*D#*E#*F#1 6,000 1,500 9,000

C#*D#*E#*F#2 1,200 1,800 2,160

m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments verticals, amb mitjans manuals.

7 G7J5U15P

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls
no solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del
mateix amb un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació de la superfície mitjançant rajat d'aigua a
pressió.

8 G7J5U16P

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera, de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar, d'aplicació manual.

9 G7J5U17P

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

m Segellat de junts entre peces prefabricades de formigó armat o junts entre materials, inclou; sanejament de junt i perímetre
de formigó, uns 15 cm a banda i banda al llarg del junt mitjançant moladora de diamant, col·locació de fons de junt de
polietilè de cèl·lula tancada de entre 10 i 30 mm tipus MasterSeal 920 de BASF o similar, retacat de junt amb massilla de
poliuretà tipo MasterSeal NP 474 de BASF o similar i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus
MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar.

10 G7J5U19P

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o
similar, revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2.

11 G7J5U22P

C#*D#*E#*F#1 6,000 1,500 9,000

C#*D#*E#*F#2 1,200 1,800 2,160

u Localització de desguàs existent i prolongació amb tub de polietilè fins a  punt de desguàs 12 G222524P
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u Adequació de la sortida al terreny de desguàs de Polietilè DN 110 amb broc de sortida per a drenatge de formigó
prefabricat adaptant el forat del prefabricat al diàmetre del tub amb morter de ciment , inclòs la preparació del terreny, tall
de tub de polietilè  i amb  reblert del trasdós i  lateral  amb material granular, carrega dels materials sobrants sobre camió

13 GDZ46C1P

u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de forats per instal·lació de ventilació superficial fins a 150 mm de
diàmetre nominal amb un gruix de paret de 20 cm amb broca de diamant intercambiable, i segellat una vegada col·locada
la ventilació amb aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef
Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant
mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur

14 G21YB22P

C#*D#*E#*F#1 Perforació per ventilació 2,000 2,000

PRESSUPOST  RIR: 2015/055OBRA 01
R4-RAMAL  PINÓSCAPÍTOL 03
D2TITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants
de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per
fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

1 EQN2U01P

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

u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3 graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges tipus HILTI M-12 o equivalent

2 EQN2U02P

u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a
camió.

3 G21B400P

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

m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T,
de 4´´ de mida  (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm), fixat a llosa de formigó

4 GF22LD1P

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

C#*D#*E#*F#2 Ventilació inferior 1,800 1,800
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u Localització de desguàs existent i prolongació amb tub de polietilè fins a  punt de desguàs 5 G222524P

u Adequació de la sortida al terreny de desguàs de Polietilè DN 110 amb broc de sortida per a drenatge de formigó
prefabricat adaptant el forat del prefabricat al diàmetre del tub amb morter de ciment , inclòs la preparació del terreny, tall
de tub de polietilè  i amb  reblert del trasdós i  lateral  amb material granular, carrega dels materials sobrants sobre camió

6 GDZ46C1P

m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny de trànsit, utilitzant escarificadora i càrrega sobre camió

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions

7 G2213201P

C#*D#*E#*F#1 Neteja i reperfilat del talús 10,000 10,000

m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a pressió, per treure pintures i desincrustació de restes
sòlides adherides a la superfície del parament amb desincrustants de calç i sals, per preparar el suport per rebre el
tractament de reparació i impermeabilització.

8 G7J5U12P

C#*D#*E#*F#1 6,000 1,500 9,000

C#*D#*E#*F#2 1,200 1,800 2,160

m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments verticals, amb mitjans manuals.

9 G7J5U15P

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls
no solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del
mateix amb un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació de la superfície mitjançant rajat d'aigua a
pressió.

10 G7J5U16P

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera, de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar, d'aplicació manual.

11 G7J5U17P

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000
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m Segellat de junts entre peces prefabricades de formigó armat o junts entre materials, inclou; sanejament de junt i perímetre
de formigó, uns 15 cm a banda i banda al llarg del junt mitjançant moladora de diamant, col·locació de fons de junt de
polietilè de cèl·lula tancada de entre 10 i 30 mm tipus MasterSeal 920 de BASF o similar, retacat de junt amb massilla de
poliuretà tipo MasterSeal NP 474 de BASF o similar i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus
MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar.

12 G7J5U19P

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o
similar, revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2.

13 G7J5U22P

C#*D#*E#*F#1 6,000 1,500 9,000

C#*D#*E#*F#2 1,200 1,800 2,160

m3 Paret estructural revestit a dues cares de 14 cm de gruix, de maó massís d'elaboració manual, HD, R-10, de 290x140x50
mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:5 (7,5
N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 4 N/mm2.

S'ha inclòs el revestiment de les dues cares amb   morter respecte al preu original del BEDEC.

14 G4F22557P

T1 LONGITUD GRUIX ALÇADA

C#*D#*E#*F#2 2,000 0,140 0,500 0,140

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

15 G2225241P

T1 LONGITUD AMPLE ALÇADA

C#*D#*E#*F#2 Excavació per ventilació lateral 2,000 0,500 1,000 2,000 2,000

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions

16 G228F10FP

T1 LONGITUD AMPLE ALÇADA

C#*D#*E#*F#2 Excavació per ventilació lateral 2,000 0,500 1,000 2,000 2,000
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u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat
d'arqueta

17 K878C118P

u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de forats per instal·lació de ventilació superficial fins a 150 mm de
diàmetre nominal amb un gruix de paret de 20 cm amb broca de diamant intercambiable, i segellat una vegada col·locada
la ventilació amb aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef
Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant
mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur

18 G21YB22P

C#*D#*E#*F#1 Perforació per ventilació 2,000 2,000

PRESSUPOST  RIR: 2015/055OBRA 01
R5-RAMAL CALAFCAPÍTOL 04
D01TITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants
de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per
fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

1 EQN2U01P

C#*D#*E#*F#1 Escala interior 1,900 1,900

u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3 graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges tipus HILTI M-12 o equivalent

2 EQN2U02P

u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a
camió.

3 G21B400P

C#*D#*E#*F#1 Interior 7,000 7,000

u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat
d'arqueta

4 K878C118P
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m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T,
de 4´´ de mida  (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm), fixat a llosa de formigó

5 GF22LD1P

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

C#*D#*E#*F#2 Ventilació inferior 2,700 2,700

u Localització de desguàs existent i prolongació amb tub de polietilè fins a  punt de desguàs 6 G222524P

u Adequació de la sortida al terreny de desguàs de Polietilè DN 110 amb broc de sortida per a drenatge de formigó
prefabricat adaptant el forat del prefabricat al diàmetre del tub amb morter de ciment , inclòs la preparació del terreny, tall
de tub de polietilè  i amb  reblert del trasdós i  lateral  amb material granular, carrega dels materials sobrants sobre camió

7 GDZ46C1P

u Regularització de extrem machembrat de pou prefabricat de formigó de diàmetre 1,20 m amb morter de ciment pòrtland
amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

8 G3C515HP

m3 Llosa de formigó circular per a pou de diámetre 1,20 m de 25 cm cantell executada sobre el terreny i col·locada
posteriormente sobre el pou, incloent bastiment i tapa ductil de 60 cm clase C-250.. Formigó HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

9 G3C516HP

m Desmuntatge de tapa de xapa metal·lica de pou de 1,20 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió10 G21B300P

m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a pressió, per treure pintures i desincrustació de restes
sòlides adherides a la superfície del parament amb desincrustants de calç i sals, per preparar el suport per rebre el
tractament de reparació i impermeabilització.

11 G7J5U12P

C#*D#*E#*F#1 3,770 1,500 5,655

C#*D#*E#*F#2 1,130 1,130

m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments verticals, amb mitjans manuals.

12 G7J5U15P

C#*D#*E#*F#1 3,770 3,770
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m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls
no solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del
mateix amb un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació de la superfície mitjançant rajat d'aigua a
pressió.

13 G7J5U16P

C#*D#*E#*F#1 3,770 3,770

m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera, de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar, d'aplicació manual.

14 G7J5U17P

C#*D#*E#*F#1 3,770 3,770

m Segellat de junts entre peces prefabricades de formigó armat o junts entre materials, inclou; sanejament de junt i perímetre
de formigó, uns 15 cm a banda i banda al llarg del junt mitjançant moladora de diamant, col·locació de fons de junt de
polietilè de cèl·lula tancada de entre 10 i 30 mm tipus MasterSeal 920 de BASF o similar, retacat de junt amb massilla de
poliuretà tipo MasterSeal NP 474 de BASF o similar i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus
MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar.

15 G7J5U19P

C#*D#*E#*F#1 Entre base i prefabricat 3,770 3,770

C#*D#*E#*F#2 Entre prefabricat i tapa 3,770 3,770

m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o
similar, revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2.

16 G7J5U22P

C#*D#*E#*F#1 3,770 1,500 5,655

C#*D#*E#*F#2 1,130 1,130

PRESSUPOST  RIR: 2015/055OBRA 01
R5-RAMAL CALAFCAPÍTOL 04
D2TITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants
de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per
fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

1 EQN2U01P

C#*D#*E#*F#1 Escala interior 1,850 1,850
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u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3 graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges tipus HILTI M-12 o equivalent

2 EQN2U02P

u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a
camió.

3 G21B400P

C#*D#*E#*F#1 Interior 7,000 7,000

u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat
d'arqueta

4 K878C118P

m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T,
de 4´´ de mida  (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm), fixat a llosa de formigó

5 GF22LD1P

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

C#*D#*E#*F#2 Ventilació inferior 2,700 2,700

u Localització de desguàs existent i prolongació amb tub de polietilè fins a  punt de desguàs 6 G222524P

u Adequació de la sortida al terreny de desguàs de Polietilè DN 110 amb broc de sortida per a drenatge de formigó
prefabricat adaptant el forat del prefabricat al diàmetre del tub amb morter de ciment , inclòs la preparació del terreny, tall
de tub de polietilè  i amb  reblert del trasdós i  lateral  amb material granular, carrega dels materials sobrants sobre camió

7 GDZ46C1P

u Regularització de extrem machembrat de pou prefabricat de formigó de diàmetre 1,20 m amb morter de ciment pòrtland
amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

8 G3C515HP

m3 Llosa de formigó circular per a pou de diámetre 1,20 m de 25 cm cantell executada sobre el terreny i col·locada
posteriormente sobre el pou, incloent bastiment i tapa ductil de 60 cm clase C-250.. Formigó HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

9 G3C516HP

m Desmuntatge de tapa de xapa metal·lica de pou de 1,20 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió10 G21B300P
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m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a pressió, per treure pintures i desincrustació de restes
sòlides adherides a la superfície del parament amb desincrustants de calç i sals, per preparar el suport per rebre el
tractament de reparació i impermeabilització.

11 G7J5U12P

C#*D#*E#*F#1 3,770 1,500 5,655

C#*D#*E#*F#2 1,130 1,130

m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments verticals, amb mitjans manuals.

12 G7J5U15P

C#*D#*E#*F#1 3,770 3,770

m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls
no solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del
mateix amb un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació de la superfície mitjançant rajat d'aigua a
pressió.

13 G7J5U16P

C#*D#*E#*F#1 3,770 3,770

m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera, de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar, d'aplicació manual.

14 G7J5U17P

C#*D#*E#*F#1 3,770 3,770

m Segellat de junts entre peces prefabricades de formigó armat o junts entre materials, inclou; sanejament de junt i perímetre
de formigó, uns 15 cm a banda i banda al llarg del junt mitjançant moladora de diamant, col·locació de fons de junt de
polietilè de cèl·lula tancada de entre 10 i 30 mm tipus MasterSeal 920 de BASF o similar, retacat de junt amb massilla de
poliuretà tipo MasterSeal NP 474 de BASF o similar i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus
MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar.

15 G7J5U19P

C#*D#*E#*F#1 Entre base i prefabricat 3,770 3,770

C#*D#*E#*F#2 Entre prefabricat i tapa 3,770 3,770

m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o
similar, revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2.

16 G7J5U22P

C#*D#*E#*F#1 3,770 1,500 5,655

C#*D#*E#*F#2 1,130 1,130
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m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants
de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per
fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

1 EQN2U01P

C#*D#*E#*F#1 Escala interior 1,800 1,800

u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3 graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges tipus HILTI M-12 o equivalent

2 EQN2U02P

u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a
camió.

3 G21B400P

C#*D#*E#*F#1 Interior 7,000 7,000

m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T,
de 4´´ de mida  (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm), fixat a llosa de formigó

4 GF22LD1P

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

C#*D#*E#*F#2 Ventilació inferior 2,300 2,300

u Regularització de extrem machembrat de pou prefabricat de formigó de diàmetre 1,20 m amb morter de ciment pòrtland
amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

5 G3C515HP

m3 Llosa de formigó circular per a pou de diámetre 1,20 m de 25 cm cantell executada sobre el terreny i col·locada
posteriormente sobre el pou, incloent bastiment i tapa ductil de 60 cm clase C-250.. Formigó HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

6 G3C516HP

m Desmuntatge de tapa de xapa metal·lica de pou de 1,20 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió7 G21B300P
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u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat
d'arqueta

8 K878C118P

m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a pressió, per treure pintures i desincrustació de restes
sòlides adherides a la superfície del parament amb desincrustants de calç i sals, per preparar el suport per rebre el
tractament de reparació i impermeabilització.

9 G7J5U12P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 3,770 1,500 5,655

C#*D#*E#*F#2 1,130 1,130

C#*D#*E#*F#4 Cambra humida 3,150 1,500 4,725

C#*D#*E#*F#5 0,780 0,780

m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments verticals, amb mitjans manuals.

10 G7J5U15P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 3,770 3,770

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 3,150 3,150

m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls
no solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del
mateix amb un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació de la superfície mitjançant rajat d'aigua a
pressió.

11 G7J5U16P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 3,770 3,770

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 3,150 3,150

m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera, de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar, d'aplicació manual.

12 G7J5U17P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 3,770 3,770

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 3,150 3,150
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m Segellat de junts entre peces prefabricades de formigó armat o junts entre materials, inclou; sanejament de junt i perímetre
de formigó, uns 15 cm a banda i banda al llarg del junt mitjançant moladora de diamant, col·locació de fons de junt de
polietilè de cèl·lula tancada de entre 10 i 30 mm tipus MasterSeal 920 de BASF o similar, retacat de junt amb massilla de
poliuretà tipo MasterSeal NP 474 de BASF o similar i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus
MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar.

13 G7J5U19P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 3,770 3,770

C#*D#*E#*F#2 Junt amb la nova tapa 3,770 3,770

C#*D#*E#*F#3 Cambra humida 3,150 3,150

m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o
similar, revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2.

14 G7J5U22P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 3,770 1,500 5,655

C#*D#*E#*F#2 1,130 1,130

C#*D#*E#*F#4 Cambra humida 3,150 1,500 4,725

C#*D#*E#*F#5 0,780 0,780

PRESSUPOST  RIR: 2015/055OBRA 01
R5-RAMAL CALAFCAPÍTOL 04
D4TITOL 3 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants
de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per
fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

1 EQN2U01P

C#*D#*E#*F#1 Escala interior 1,850 1,850

u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3 graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges tipus HILTI M-12 o equivalent

2 EQN2U02P

u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a
camió.

3 G21B400P

C#*D#*E#*F#1 Interior 7,000 7,000
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m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T,
de 4´´ de mida  (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm), fixat a llosa de formigó

4 GF22LD1P

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

C#*D#*E#*F#2 Ventilació inferior 2,700 2,700

u Regularització de extrem machembrat de pou prefabricat de formigó de diàmetre 1,20 m amb morter de ciment pòrtland
amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

5 G3C515HP

m3 Llosa de formigó circular per a pou de diámetre 1,20 m de 25 cm cantell executada sobre el terreny i col·locada
posteriormente sobre el pou, incloent bastiment i tapa ductil de 60 cm clase C-250.. Formigó HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

6 G3C516HP

m Desmuntatge de tapa de xapa metal·lica de pou de 1,20 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió7 G21B300P

u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat
d'arqueta

8 K878C118P

m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a pressió, per treure pintures i desincrustació de restes
sòlides adherides a la superfície del parament amb desincrustants de calç i sals, per preparar el suport per rebre el
tractament de reparació i impermeabilització.

9 G7J5U12P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 3,770 1,500 5,655

C#*D#*E#*F#2 1,130 1,130

C#*D#*E#*F#4 Cambra humida 3,150 1,500 4,725

C#*D#*E#*F#5 0,780 0,780

m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments verticals, amb mitjans manuals.

10 G7J5U15P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 3,770 3,770

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 3,150 3,150
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m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls
no solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del
mateix amb un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació de la superfície mitjançant rajat d'aigua a
pressió.

11 G7J5U16P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 3,770 3,770

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 3,150 3,150

m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera, de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar, d'aplicació manual.

12 G7J5U17P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 3,770 3,770

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 3,150 3,150

m Segellat de junts entre peces prefabricades de formigó armat o junts entre materials, inclou; sanejament de junt i perímetre
de formigó, uns 15 cm a banda i banda al llarg del junt mitjançant moladora de diamant, col·locació de fons de junt de
polietilè de cèl·lula tancada de entre 10 i 30 mm tipus MasterSeal 920 de BASF o similar, retacat de junt amb massilla de
poliuretà tipo MasterSeal NP 474 de BASF o similar i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus
MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar.

13 G7J5U19P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 3,770 3,770

C#*D#*E#*F#2 Junt amb la nova tapa 3,770 3,770

C#*D#*E#*F#3 Cambra humida 3,150 3,150

m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o
similar, revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2.

14 G7J5U22P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 3,770 1,500 5,655

C#*D#*E#*F#2 1,130 1,130

C#*D#*E#*F#4 Cambra humida 3,150 1,500 4,725

C#*D#*E#*F#5 0,780 0,780

PRESSUPOST  RIR: 2015/055OBRA 01
R5-RAMAL CALAFCAPÍTOL 04
D5TITOL 3 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
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m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants
de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per
fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

1 EQN2U01P

C#*D#*E#*F#1 Escala interior 1,850 1,850

u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3 graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges tipus HILTI M-12 o equivalent

2 EQN2U02P

u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a
camió.

3 G21B400P

C#*D#*E#*F#1 Interior 7,000 7,000

m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T,
de 4´´ de mida  (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm), fixat a llosa de formigó

4 GF22LD1P

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

C#*D#*E#*F#2 Ventilació inferior 2,700 2,700

u Regularització de extrem machembrat de pou prefabricat de formigó de diàmetre 1,20 m amb morter de ciment pòrtland
amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

5 G3C515HP

m3 Llosa de formigó circular per a pou de diámetre 1,20 m de 25 cm cantell executada sobre el terreny i col·locada
posteriormente sobre el pou, incloent bastiment i tapa ductil de 60 cm clase C-250.. Formigó HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

6 G3C516HP

m Desmuntatge de tapa de xapa metal·lica de pou de 1,20 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió7 G21B300P

u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat
d'arqueta

8 K878C118P
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m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a pressió, per treure pintures i desincrustació de restes
sòlides adherides a la superfície del parament amb desincrustants de calç i sals, per preparar el suport per rebre el
tractament de reparació i impermeabilització.

9 G7J5U12P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 3,770 1,500 5,655

C#*D#*E#*F#2 1,130 1,130

C#*D#*E#*F#4 Cambra humida 3,150 1,500 4,725

C#*D#*E#*F#5 0,780 0,780

m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments verticals, amb mitjans manuals.

10 G7J5U15P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 3,770 3,770

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 3,150 3,150

m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls
no solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del
mateix amb un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació de la superfície mitjançant rajat d'aigua a
pressió.

11 G7J5U16P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 3,770 3,770

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 3,150 3,150

m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera, de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar, d'aplicació manual.

12 G7J5U17P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 3,770 3,770

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 3,150 3,150

m Segellat de junts entre peces prefabricades de formigó armat o junts entre materials, inclou; sanejament de junt i perímetre
de formigó, uns 15 cm a banda i banda al llarg del junt mitjançant moladora de diamant, col·locació de fons de junt de
polietilè de cèl·lula tancada de entre 10 i 30 mm tipus MasterSeal 920 de BASF o similar, retacat de junt amb massilla de
poliuretà tipo MasterSeal NP 474 de BASF o similar i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus
MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar.

13 G7J5U19P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 3,770 3,770

C#*D#*E#*F#2 Junt amb la nova tapa 3,770 3,770

C#*D#*E#*F#3 Cambra humida 3,150 3,150
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m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o
similar, revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2.

14 G7J5U22P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 3,770 1,500 5,655

C#*D#*E#*F#2 1,130 1,130

C#*D#*E#*F#4 Cambra humida 3,150 1,500 4,725

C#*D#*E#*F#5 0,780 0,780

PRESSUPOST  RIR: 2015/055OBRA 01
R7-RAMAL 7CAPÍTOL 05
D02TITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants
de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per
fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

1 EQN2U01P

C#*D#*E#*F#1 Escala interior 2,400 2,400

u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3 graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges tipus HILTI M-12 o equivalent

2 EQN2U02P

u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a
camió.

3 G21B400P

C#*D#*E#*F#1 Interior 7,000 7,000

m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T,
de 4´´ de mida  (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm), fixat a llosa de formigó

4 GF22LD1P

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

C#*D#*E#*F#2 Ventilació inferior 2,900 2,900

u Localització de desguàs existent i prolongació amb tub de polietilè fins a  punt de desguàs 5 G222524P
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u Adequació de la sortida al terreny de desguàs de Polietilè DN 110 amb broc de sortida per a drenatge de formigó
prefabricat adaptant el forat del prefabricat al diàmetre del tub amb morter de ciment , inclòs la preparació del terreny, tall
de tub de polietilè  i amb  reblert del trasdós i  lateral  amb material granular, carrega dels materials sobrants sobre camió

6 GDZ46C1P

u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat
d'arqueta

7 K878C118P

u Regularització de extrem machembrat de pou prefabricat de formigó de diàmetre 1,20 m amb morter de ciment pòrtland
amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

8 G3C515HP

m3 Llosa de formigó circular per a pou de diámetre 1,20 m de 25 cm cantell executada sobre el terreny i col·locada
posteriormente sobre el pou, incloent bastiment i tapa ductil de 60 cm clase C-250.. Formigó HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

9 G3C516HP

m Desmuntatge de tapa de xapa metal·lica de pou de 1,20 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió10 G21B300P

m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a pressió, per treure pintures i desincrustació de restes
sòlides adherides a la superfície del parament amb desincrustants de calç i sals, per preparar el suport per rebre el
tractament de reparació i impermeabilització.

11 G7J5U12P

C#*D#*E#*F#1 3,770 1,500 5,655

C#*D#*E#*F#2 1,130 1,130

m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments verticals, amb mitjans manuals.

12 G7J5U15P

C#*D#*E#*F#1 3,770 3,770

m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls
no solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del
mateix amb un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació de la superfície mitjançant rajat d'aigua a
pressió.

13 G7J5U16P
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C#*D#*E#*F#1 3,770 3,770

m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera, de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar, d'aplicació manual.

14 G7J5U17P

C#*D#*E#*F#1 3,770 3,770

m Segellat de junts entre peces prefabricades de formigó armat o junts entre materials, inclou; sanejament de junt i perímetre
de formigó, uns 15 cm a banda i banda al llarg del junt mitjançant moladora de diamant, col·locació de fons de junt de
polietilè de cèl·lula tancada de entre 10 i 30 mm tipus MasterSeal 920 de BASF o similar, retacat de junt amb massilla de
poliuretà tipo MasterSeal NP 474 de BASF o similar i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus
MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar.

15 G7J5U19P

C#*D#*E#*F#1 3,770 3,770

m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o
similar, revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2.

16 G7J5U22P

C#*D#*E#*F#1 3,770 1,500 5,655

C#*D#*E#*F#2 1,130 1,130

PRESSUPOST  RIR: 2015/055OBRA 01
R7-RAMAL 7CAPÍTOL 05
D03TITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants
de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per
fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

1 EQN2U01P

C#*D#*E#*F#1 Escala interior 2,700 2,700

u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3 graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges tipus HILTI M-12 o equivalent

2 EQN2U02P
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u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a
camió.

3 G21B400P

C#*D#*E#*F#1 Interior 7,000 7,000

m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T,
de 4´´ de mida  (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm), fixat a llosa de formigó

4 GF22LD1P

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

C#*D#*E#*F#2 Ventilació inferior 3,500 3,500

u Localització de desguàs existent i prolongació amb tub de polietilè fins a  punt de desguàs 5 G222524P

u Adequació de la sortida al terreny de desguàs de Polietilè DN 110 amb broc de sortida per a drenatge de formigó
prefabricat adaptant el forat del prefabricat al diàmetre del tub amb morter de ciment , inclòs la preparació del terreny, tall
de tub de polietilè  i amb  reblert del trasdós i  lateral  amb material granular, carrega dels materials sobrants sobre camió

6 GDZ46C1P

u Regularització de extrem machembrat de pou prefabricat de formigó de diàmetre 1,20 m amb morter de ciment pòrtland
amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

7 G3C515HP

m3 Llosa de formigó circular per a pou de diámetre 1,20 m de 25 cm cantell executada sobre el terreny i col·locada
posteriormente sobre el pou, incloent bastiment i tapa ductil de 60 cm clase C-250.. Formigó HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

8 G3C516HP

m Desmuntatge de tapa de xapa metal·lica de pou de 1,20 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió9 G21B300P

u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat
d'arqueta

10 K878C118P

m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a pressió, per treure pintures i desincrustació de restes
sòlides adherides a la superfície del parament amb desincrustants de calç i sals, per preparar el suport per rebre el
tractament de reparació i impermeabilització.

11 G7J5U12P
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C#*D#*E#*F#1 3,770 1,500 5,655

C#*D#*E#*F#2 1,130 1,130

m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments verticals, amb mitjans manuals.

12 G7J5U15P

C#*D#*E#*F#1 3,770 3,770

m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls
no solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del
mateix amb un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació de la superfície mitjançant rajat d'aigua a
pressió.

13 G7J5U16P

C#*D#*E#*F#1 3,770 3,770

m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera, de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar, d'aplicació manual.

14 G7J5U17P

C#*D#*E#*F#1 3,770 3,770

m Segellat de junts entre peces prefabricades de formigó armat o junts entre materials, inclou; sanejament de junt i perímetre
de formigó, uns 15 cm a banda i banda al llarg del junt mitjançant moladora de diamant, col·locació de fons de junt de
polietilè de cèl·lula tancada de entre 10 i 30 mm tipus MasterSeal 920 de BASF o similar, retacat de junt amb massilla de
poliuretà tipo MasterSeal NP 474 de BASF o similar i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus
MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar.

15 G7J5U19P

C#*D#*E#*F#1 Entre base i prefabricat 3,770 3,770

C#*D#*E#*F#2 Entre prefabricat i tapa 3,770 3,770

m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o
similar, revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2.

16 G7J5U22P

C#*D#*E#*F#1 3,770 1,500 5,655

C#*D#*E#*F#2 1,130 1,130

PRESSUPOST  RIR: 2015/055OBRA 01
R7-RAMAL 7CAPÍTOL 05
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m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants
de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per
fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

1 EQN2U01P

C#*D#*E#*F#1 Escala interior 1,900 1,900

u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3 graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges tipus HILTI M-12 o equivalent

2 EQN2U02P

u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a
camió.

3 G21B400P

C#*D#*E#*F#1 Interior 7,000 7,000

m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T,
de 4´´ de mida  (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm), fixat a llosa de formigó

4 GF22LD1P

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

C#*D#*E#*F#2 Ventilació inferior 2,500 2,500

u Localització de desguàs existent i prolongació amb tub de polietilè fins a  punt de desguàs 5 G222524P

u Adequació de la sortida al terreny de desguàs de Polietilè DN 110 amb broc de sortida per a drenatge de formigó
prefabricat adaptant el forat del prefabricat al diàmetre del tub amb morter de ciment , inclòs la preparació del terreny, tall
de tub de polietilè  i amb  reblert del trasdós i  lateral  amb material granular, carrega dels materials sobrants sobre camió

6 GDZ46C1P

u Regularització de extrem machembrat de pou prefabricat de formigó de diàmetre 1,20 m amb morter de ciment pòrtland
amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

7 G3C515HP
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m3 Llosa de formigó circular per a pou de diámetre 1,20 m de 25 cm cantell executada sobre el terreny i col·locada
posteriormente sobre el pou, incloent bastiment i tapa ductil de 60 cm clase C-250.. Formigó HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

8 G3C516HP

m Desmuntatge de tapa de xapa metal·lica de pou de 1,20 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió9 G21B300P

u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat
d'arqueta

10 K878C118P

m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a pressió, per treure pintures i desincrustació de restes
sòlides adherides a la superfície del parament amb desincrustants de calç i sals, per preparar el suport per rebre el
tractament de reparació i impermeabilització.

11 G7J5U12P

C#*D#*E#*F#1 3,770 1,500 5,655

C#*D#*E#*F#2 1,130 1,130

m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments verticals, amb mitjans manuals.

12 G7J5U15P

C#*D#*E#*F#1 3,770 3,770

m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls
no solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del
mateix amb un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació de la superfície mitjançant rajat d'aigua a
pressió.

13 G7J5U16P

C#*D#*E#*F#1 3,770 3,770

m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera, de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar, d'aplicació manual.

14 G7J5U17P

C#*D#*E#*F#1 3,770 3,770
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m Segellat de junts entre peces prefabricades de formigó armat o junts entre materials, inclou; sanejament de junt i perímetre
de formigó, uns 15 cm a banda i banda al llarg del junt mitjançant moladora de diamant, col·locació de fons de junt de
polietilè de cèl·lula tancada de entre 10 i 30 mm tipus MasterSeal 920 de BASF o similar, retacat de junt amb massilla de
poliuretà tipo MasterSeal NP 474 de BASF o similar i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus
MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar.

15 G7J5U19P

C#*D#*E#*F#1 Entre base i prefabricat 3,770 3,770

C#*D#*E#*F#2 Entre prefabricat i tapa 3,770 3,770

m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o
similar, revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2.

16 G7J5U22P

C#*D#*E#*F#1 3,770 1,500 5,655

C#*D#*E#*F#2 1,130 1,130

PRESSUPOST  RIR: 2015/055OBRA 01
R7-RAMAL 7CAPÍTOL 05
D06TITOL 3 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants
de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per
fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

1 EQN2U01P

C#*D#*E#*F#1 Escala interior 1,900 1,900

u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3 graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges tipus HILTI M-12 o equivalent

2 EQN2U02P

u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a
camió.

3 G21B400P

C#*D#*E#*F#1 Interior 7,000 7,000

m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T,
de 4´´ de mida  (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm), fixat a llosa de formigó

4 GF22LD1P
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C#*D#*E#*F#1 Ventilació superior 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Ventilació inferior 2,500 2,500

u Regularització de extrem machembrat de pou prefabricat de formigó de diàmetre 1,20 m amb morter de ciment pòrtland
amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

5 G3C515HP

m3 Llosa de formigó circular per a pou de diámetre 1,20 m de 25 cm cantell executada sobre el terreny i col·locada
posteriormente sobre el pou, incloent bastiment i tapa ductil de 60 cm clase C-250.. Formigó HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

6 G3C516HP

m Desmuntatge de tapa de xapa metal·lica de pou de 1,20 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió7 G21B300P

u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat
d'arqueta

8 K878C118P

m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a pressió, per treure pintures i desincrustació de restes
sòlides adherides a la superfície del parament amb desincrustants de calç i sals, per preparar el suport per rebre el
tractament de reparació i impermeabilització.

9 G7J5U12P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 3,770 1,500 5,655

C#*D#*E#*F#2 1,130 1,130

C#*D#*E#*F#4 Cambra humida 3,150 1,500 4,725

C#*D#*E#*F#5 0,780 0,780

m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments verticals, amb mitjans manuals.

10 G7J5U15P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 3,770 3,770

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 3,150 3,150

m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls
no solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del
mateix amb un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació de la superfície mitjançant rajat d'aigua a
pressió.

11 G7J5U16P
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C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 3,770 3,770

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 3,150 3,150

m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera, de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar, d'aplicació manual.

12 G7J5U17P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 3,770 3,770

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 3,150 3,150

m Segellat de junts entre peces prefabricades de formigó armat o junts entre materials, inclou; sanejament de junt i perímetre
de formigó, uns 15 cm a banda i banda al llarg del junt mitjançant moladora de diamant, col·locació de fons de junt de
polietilè de cèl·lula tancada de entre 10 i 30 mm tipus MasterSeal 920 de BASF o similar, retacat de junt amb massilla de
poliuretà tipo MasterSeal NP 474 de BASF o similar i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus
MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar.

13 G7J5U19P

C#*D#*E#*F#1 Entre base i prefabricat 3,770 3,770

C#*D#*E#*F#2 Entre prefabricat i tapa 3,770 3,770

m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o
similar, revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2.

14 G7J5U22P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 3,770 1,500 5,655

C#*D#*E#*F#2 1,130 1,130

C#*D#*E#*F#4 Cambra humida 3,150 1,500 4,725

C#*D#*E#*F#5 0,780 0,780

PRESSUPOST  RIR: 2015/055OBRA 01
R7-RAMAL 7CAPÍTOL 05
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants
de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per
fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

1 EQN2U01P

C#*D#*E#*F#1 Escala interior 1,900 1,900
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u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3 graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges tipus HILTI M-12 o equivalent

2 EQN2U02P

u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a
camió.

3 G21B400P

C#*D#*E#*F#1 Interior 7,000 7,000

m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T,
de 4´´ de mida  (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm), fixat a llosa de formigó

4 GF22LD1P

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

C#*D#*E#*F#2 Ventilació inferior 2,500 2,500

u Localització de desguàs existent i prolongació amb tub de polietilè fins a  punt de desguàs 5 G222524P

u Adequació de la sortida al terreny de desguàs de Polietilè DN 110 amb broc de sortida per a drenatge de formigó
prefabricat adaptant el forat del prefabricat al diàmetre del tub amb morter de ciment , inclòs la preparació del terreny, tall
de tub de polietilè  i amb  reblert del trasdós i  lateral  amb material granular, carrega dels materials sobrants sobre camió

6 GDZ46C1P

u Regularització de extrem machembrat de pou prefabricat de formigó de diàmetre 1,20 m amb morter de ciment pòrtland
amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

7 G3C515HP

m3 Llosa de formigó circular per a pou de diámetre 1,20 m de 25 cm cantell executada sobre el terreny i col·locada
posteriormente sobre el pou, incloent bastiment i tapa ductil de 60 cm clase C-250.. Formigó HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

8 G3C516HP

m Desmuntatge de tapa de xapa metal·lica de pou de 1,20 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió9 G21B300P

u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat
d'arqueta

10 K878C118P
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m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a pressió, per treure pintures i desincrustació de restes
sòlides adherides a la superfície del parament amb desincrustants de calç i sals, per preparar el suport per rebre el
tractament de reparació i impermeabilització.

11 G7J5U12P

C#*D#*E#*F#1 3,770 1,500 5,655

C#*D#*E#*F#2 1,130 1,130

m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments verticals, amb mitjans manuals.

12 G7J5U15P

C#*D#*E#*F#1 3,770 3,770

m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls
no solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del
mateix amb un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació de la superfície mitjançant rajat d'aigua a
pressió.

13 G7J5U16P

C#*D#*E#*F#1 3,770 3,770

m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera, de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar, d'aplicació manual.

14 G7J5U17P

C#*D#*E#*F#1 3,770 3,770

m Segellat de junts entre peces prefabricades de formigó armat o junts entre materials, inclou; sanejament de junt i perímetre
de formigó, uns 15 cm a banda i banda al llarg del junt mitjançant moladora de diamant, col·locació de fons de junt de
polietilè de cèl·lula tancada de entre 10 i 30 mm tipus MasterSeal 920 de BASF o similar, retacat de junt amb massilla de
poliuretà tipo MasterSeal NP 474 de BASF o similar i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus
MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar.

15 G7J5U19P

C#*D#*E#*F#1 Entre base i prefabricat 3,770 3,770

C#*D#*E#*F#2 Entre prefabricat i tapa 3,770 3,770

m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o
similar, revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2.

16 G7J5U22P

C#*D#*E#*F#1 3,770 1,500 5,655
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C#*D#*E#*F#2 1,130 1,130

PRESSUPOST  RIR: 2015/055OBRA 01
R7-RAMAL 7CAPÍTOL 05
D08TITOL 3 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants
de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per
fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

1 EQN2U01P

C#*D#*E#*F#1 Escala interior 1,200 1,200

u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a
camió.

2 G21B400P

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

u Localització de desguàs existent i prolongació amb tub de polietilè fins a  punt de desguàs 3 G222524P

u Adequació de la sortida al terreny de desguàs de Polietilè DN 110 amb broc de sortida per a drenatge de formigó
prefabricat adaptant el forat del prefabricat al diàmetre del tub amb morter de ciment , inclòs la preparació del terreny, tall
de tub de polietilè  i amb  reblert del trasdós i  lateral  amb material granular, carrega dels materials sobrants sobre camió

4 GDZ46C1P

u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat
d'arqueta

5 K878C118P

m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a pressió, per treure pintures i desincrustació de restes
sòlides adherides a la superfície del parament amb desincrustants de calç i sals, per preparar el suport per rebre el
tractament de reparació i impermeabilització.

6 G7J5U12P

C#*D#*E#*F#1 3,770 1,500 5,655

C#*D#*E#*F#2 1,130 1,130

EUR



PROJECTE D´ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L´ETAP DE LA LLOSSA DEL CAV

AMIDAMENTS Pàg.: 95

m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments verticals, amb mitjans manuals.

7 G7J5U15P

C#*D#*E#*F#1 3,770 3,770

m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls
no solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del
mateix amb un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació de la superfície mitjançant rajat d'aigua a
pressió.

8 G7J5U16P

C#*D#*E#*F#1 3,770 3,770

m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera, de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar, d'aplicació manual.

9 G7J5U17P

C#*D#*E#*F#1 3,770 3,770

m Segellat de junts entre peces prefabricades de formigó armat o junts entre materials, inclou; sanejament de junt i perímetre
de formigó, uns 15 cm a banda i banda al llarg del junt mitjançant moladora de diamant, col·locació de fons de junt de
polietilè de cèl·lula tancada de entre 10 i 30 mm tipus MasterSeal 920 de BASF o similar, retacat de junt amb massilla de
poliuretà tipo MasterSeal NP 474 de BASF o similar i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus
MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar.

10 G7J5U19P

C#*D#*E#*F#1 Entre base i prefabricat 3,770 3,770

C#*D#*E#*F#2 Entre prefabricat i tapa 3,770 3,770

m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o
similar, revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2.

11 G7J5U22P

C#*D#*E#*F#1 3,770 1,500 5,655

C#*D#*E#*F#2 1,130 1,130

PRESSUPOST  RIR: 2015/055OBRA 01
R7-RAMAL 7CAPÍTOL 05
D09TITOL 3 D9

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
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m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants
de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per
fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

1 EQN2U01P

C#*D#*E#*F#1 Escala interior 1,200 1,200

u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a
camió.

2 G21B400P

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

u Localització de desguàs existent i prolongació amb tub de polietilè fins a  punt de desguàs 3 G222524P

u Adequació de la sortida al terreny de desguàs de Polietilè DN 110 amb broc de sortida per a drenatge de formigó
prefabricat adaptant el forat del prefabricat al diàmetre del tub amb morter de ciment , inclòs la preparació del terreny, tall
de tub de polietilè  i amb  reblert del trasdós i  lateral  amb material granular, carrega dels materials sobrants sobre camió

4 GDZ46C1P

u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat
d'arqueta

5 K878C118P

m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a pressió, per treure pintures i desincrustació de restes
sòlides adherides a la superfície del parament amb desincrustants de calç i sals, per preparar el suport per rebre el
tractament de reparació i impermeabilització.

6 G7J5U12P

C#*D#*E#*F#1 3,770 1,500 5,655

C#*D#*E#*F#2 1,130 1,130

m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments verticals, amb mitjans manuals.

7 G7J5U15P

C#*D#*E#*F#1 3,770 3,770
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m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls
no solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del
mateix amb un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació de la superfície mitjançant rajat d'aigua a
pressió.

8 G7J5U16P

C#*D#*E#*F#1 3,770 3,770

m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera, de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar, d'aplicació manual.

9 G7J5U17P

C#*D#*E#*F#1 3,770 3,770

m Segellat de junts entre peces prefabricades de formigó armat o junts entre materials, inclou; sanejament de junt i perímetre
de formigó, uns 15 cm a banda i banda al llarg del junt mitjançant moladora de diamant, col·locació de fons de junt de
polietilè de cèl·lula tancada de entre 10 i 30 mm tipus MasterSeal 920 de BASF o similar, retacat de junt amb massilla de
poliuretà tipo MasterSeal NP 474 de BASF o similar i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus
MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar.

10 G7J5U19P

C#*D#*E#*F#1 Entre base i prefabricat 3,770 3,770

C#*D#*E#*F#2 Entre prefabricat i tapa 3,770 3,770

m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o
similar, revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2.

11 G7J5U22P

C#*D#*E#*F#1 3,770 1,500 5,655

C#*D#*E#*F#2 1,130 1,130

PRESSUPOST  RIR: 2015/055OBRA 01
R6B-RAMAL ANOIACAPÍTOL 06
D1TITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants
de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per
fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

1 EQN2U01P

C#*D#*E#*F#1 Escala interior 3,900 3,900
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m Guardacos de protecció per fixar a escala de gat d'acer galvanitzat formada per anells circulars de diàmetre 660 mm amb
pletina de 40x4 mm col·locats cada 1000 mm, i 5 muntants verticals formats per rodons de 18 mm . Inclou part
proporcional de peces per fixació a escala

2 EQN2U04P

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

u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3 graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges tipus HILTI M-12 o equivalent

3 EQN2U02P

u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a
camió.

4 G21B400P

C#*D#*E#*F#1 Interior 14,000 14,000

m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T,
de 4´´ de mida  (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm), fixat a llosa de formigó

5 GF22LD1P

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

C#*D#*E#*F#2 Ventilació inferior 4,700 4,700

m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions

6 G2216101P

T1 Longitud Amplada Alçada

C#*D#*E#*F#2 2,030 10,000 0,200 4,060

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions

7 G228F10FP

T1 LONGITUD AMPLE ALÇADA

C#*D#*E#*F#2 2,030 1,500 0,200 0,609
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m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions

8 G228F60FP

T1 LONGITUD AMPLE ALÇADA

C#*D#*E#*F#2 2,030 1,300 0,900 2,375

C#*D#*E#*F#3 -2,03 0,126 -,25578

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

9 G2225241P

T1 LONGITUD AMPLE ALÇADA

C#*D#*E#*F#2 2,000 1,100 1,000 2,200

u Formació de passamur en paret existent per a nou desguàs de PEAD DN 400 inclou

Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor.

Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, , aplicació de cordó de masilla
monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter
epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada
amb el mur, i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar adherida
amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar .

10 G7J5U25P

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 400 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26,
UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

11 GFB1T325

u Broc de formigó prefabricat de dimensions 58x90x95 per a tub de diàmetre 400, inclòs la preparació del terreny12 GDZ46C4P

m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 10 km

13 G2R35037

C#*D#*E#*F#1 0,250 0,250

m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.

Canvi de rendiment degut a que son treballs en espais confinats

14 K2135343P
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T1 M3 GRUIX NÚMERO

C#*D#*E#*F#2 secció passamur 1,000 0,300 2,000 0,600

m3 Reblert amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

15 G3C517HP

T1 M3 GRUIX NÚMERO

C#*D#*E#*F#2 secció passamur 1,000 0,300 2,000 0,600

m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a pressió, per treure pintures i desincrustació de restes
sòlides adherides a la superfície del parament amb desincrustants de calç i sals, per preparar el suport per rebre el
tractament de reparació i impermeabilització.

16 G7J5U12P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 1,500 7,200

C#*D#*E#*F#2 1,200 1,200 1,440

C#*D#*E#*F#3 Cambra humida 8,800 1,500 13,200

C#*D#*E#*F#4 2,200 2,200 4,840

m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments verticals, amb mitjans manuals.

17 G7J5U15P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800

m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls
no solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del
mateix amb un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació de la superfície mitjançant rajat d'aigua a
pressió.

18 G7J5U16P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800

m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera, de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar, d'aplicació manual.

19 G7J5U17P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800
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m Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i
sanejament de superfícies del junt amb moladora de diamant, aplicació de cordó de masilla monocomponent
hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i
col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu
epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar .

20 G7J5U20P

C#*D#*E#*F#1 Passamurs 0,310 2,000 0,620

m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o
similar, revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2.

21 G7J5U22P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 1,500 7,200

C#*D#*E#*F#2 1,200 1,200 1,440

C#*D#*E#*F#3 Cambra humida 8,800 1,500 13,200

C#*D#*E#*F#4 2,200 2,200 4,840

u Vàlvula de retenció de clapeta PE, amb brides, de 400 mm de diàmetre nominal  muntada superficialment22 EN8217GP

m2 Retacat de coqueres i regularització de desperfectes a paraments de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid, tipus Master Emaco S544RS de BASF o similar, amb mitjans manuals.

23 G7J5U13P

C#*D#*E#*F#1 Zona passamurs i desperfectes 2,000 2,000

u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat
d'arqueta

24 K878C118P

u Formació de forat de 0,80x0,80 m en sostre d'arqueta de formigó armat,a mà i amb compressor, inclosa perforació previa
i subjecció de la llosa per evitar la caiguda a l'interior. Càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

25 K2149C3P

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000
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u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 810 mm de diàmetre i classe D400
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

26 GDDZCJD4

u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de forats per instal·lació de ventilació superficial fins a 150 mm de
diàmetre nominal amb un gruix de paret de 20 cm amb broca de diamant intercambiable, i segellat una vegada col·locada
la ventilació amb aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef
Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant
mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur

27 G21YB22P

C#*D#*E#*F#1 Perforació per ventilació 2,000 2,000

PRESSUPOST  RIR: 2015/055OBRA 01
R6B-RAMAL ANOIACAPÍTOL 06
D2TITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants
de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per
fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

1 EQN2U01P

C#*D#*E#*F#1 Escala interior 2,950 2,950

u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3 graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges tipus HILTI M-12 o equivalent

2 EQN2U02P

u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a
camió.

3 G21B400P

C#*D#*E#*F#1 Interior 11,000 11,000

m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T,
de 4´´ de mida  (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm), fixat a llosa de formigó

4 GF22LD1P

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

C#*D#*E#*F#2 Ventilació inferior 3,750 3,750
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m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.

Canvi de rendiment degut a que son treballs en espais confinats

5 K2135343P

T1 M3 GRUIX NÚMERO

C#*D#*E#*F#2 secció passamur 1,000 0,300 2,000 0,600

m3 Reblert amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

6 G3C517HP

T1 M3 GRUIX NÚMERO

C#*D#*E#*F#2 secció passamur 1,000 0,300 2,000 0,600

m3 Paret estructural revestit a dues cares de 14 cm de gruix, de maó massís d'elaboració manual, HD, R-10, de 290x140x50
mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:5 (7,5
N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 4 N/mm2.

S'ha inclòs el revestiment de les dues cares amb   morter respecte al preu original del BEDEC.

7 G4F22557P

T1 LONGITUD GRUIX ALÇADA

C#*D#*E#*F#2 2,200 0,140 0,500 0,154

C#*D#*E#*F#3 LATERALS 2,200 0,140 0,300 0,092

C#*D#*E#*F#4 2,200 0,140 0,300 0,092

m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a pressió, per treure pintures i desincrustació de restes
sòlides adherides a la superfície del parament amb desincrustants de calç i sals, per preparar el suport per rebre el
tractament de reparació i impermeabilització.

8 G7J5U12P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 1,500 7,200

C#*D#*E#*F#2 1,200 1,200 1,440

C#*D#*E#*F#3 Cambra humida 8,800 1,500 13,200

C#*D#*E#*F#4 2,200 2,200 4,840

m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments verticals, amb mitjans manuals.

9 G7J5U15P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800
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m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls
no solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del
mateix amb un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació de la superfície mitjançant rajat d'aigua a
pressió.

10 G7J5U16P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800

m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera, de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar, d'aplicació manual.

11 G7J5U17P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800

m Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i
sanejament de superfícies del junt amb moladora de diamant, aplicació de cordó de masilla monocomponent
hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i
col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu
epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar .

12 G7J5U20P

C#*D#*E#*F#1 Passamurs 0,310 2,000 0,620

m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o
similar, revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2.

13 G7J5U22P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 1,500 7,200

C#*D#*E#*F#2 1,200 1,200 1,440

C#*D#*E#*F#3 Cambra humida 8,800 1,500 13,200

C#*D#*E#*F#4 2,200 2,200 4,840

m2 Retacat de coqueres i regularització de desperfectes a paraments de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid, tipus Master Emaco S544RS de BASF o similar, amb mitjans manuals.

14 G7J5U13P

C#*D#*E#*F#1 Zona passamurs i desperfectes 2,000 2,000
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u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat
d'arqueta

15 K878C118P

m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA2/C segons OC 28/2009, amb un perfil longitudinal de
secció doble ona i suports C-120 col·locats clavats a terra cada 2 m, per a una classe de contenció normal, amb nivell de
contenció N2, amplària de treball W4, índex de severitat A i deflexió dinàmica 1,1 m segons UNE-EN 1317-2, col·locada en
trams rectes o en corbes de radi igual o superior a 22 m

Canvi de rendiment per dispersió de les actuacions

16 GB2A4161P

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

u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de forats per instal·lació de ventilació superficial fins a 150 mm de
diàmetre nominal amb un gruix de paret de 20 cm amb broca de diamant intercambiable, i segellat una vegada col·locada
la ventilació amb aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef
Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant
mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur

17 G21YB22P

C#*D#*E#*F#1 Perforació per ventilació 2,000 2,000

PRESSUPOST  RIR: 2015/055OBRA 01
R6B-RAMAL ANOIACAPÍTOL 06
D3TITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants
de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per
fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

1 EQN2U01P

C#*D#*E#*F#1 Escala interior 2,950 2,950

u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3 graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges tipus HILTI M-12 o equivalent

2 EQN2U02P

u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a
camió.

3 G21B400P
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C#*D#*E#*F#1 Interior 11,000 11,000

m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T,
de 4´´ de mida  (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm), fixat a llosa de formigó

4 GF22LD1P

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

C#*D#*E#*F#2 Ventilació inferior 3,750 3,750

m3 Reblert amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

5 G3C517HP

T1 M3 GRUIX NÚMERO

C#*D#*E#*F#2 secció passamur 1,000 0,300 2,000 0,600

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

6 G2225241P

T1 LONGITUD AMPLE ALÇADA

C#*D#*E#*F#2 7,000 1,800 2,000 25,200

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions

7 G228F10FP

T1 LONGITUD AMPLE ALÇADA

C#*D#*E#*F#2 7,000 1,600 1,100 12,320

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions

8 G228F60FP

T1 LONGITUD AMPLE ALÇADA

C#*D#*E#*F#2 7,000 1,300 0,900 8,190

C#*D#*E#*F#3 -7 -,196 1,372
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m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions

9 G2216101P

T1 Longitud Amplada Alçada

C#*D#*E#*F#2 7,000 10,000 0,200 14,000

m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 10 km

10 G2R35037

C#*D#*E#*F#1 1,370 1,370

u Formació de passamur en paret existent per a nou desguàs de PEAD DN 500 inclou

Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor.

Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, , aplicació de cordó de masilla
monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter
epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada
amb el mur, i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar adherida
amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar .

11 G7J5U26P

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 500 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26,
UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

12 GFB1T32P

u Broc de formigó prefabricat de dimensions 58x90x95 per a tub de diàmetre 500, inclòs la preparació del terreny13 GDZ46C2P

u Vàlvula de retenció de clapeta PE, amb brides, de 500 mm de diàmetre nominal  muntada superficialment14 EN8218GP

m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a pressió, per treure pintures i desincrustació de restes
sòlides adherides a la superfície del parament amb desincrustants de calç i sals, per preparar el suport per rebre el
tractament de reparació i impermeabilització.

15 G7J5U12P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 1,500 7,200

C#*D#*E#*F#2 1,200 1,200 1,440

C#*D#*E#*F#3 Cambra humida 8,800 1,500 13,200

C#*D#*E#*F#4 2,200 2,200 4,840
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m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments verticals, amb mitjans manuals.

16 G7J5U15P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800

m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls
no solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del
mateix amb un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació de la superfície mitjançant rajat d'aigua a
pressió.

17 G7J5U16P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800

m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera, de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar, d'aplicació manual.

18 G7J5U17P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800

m Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i
sanejament de superfícies del junt amb moladora de diamant, aplicació de cordó de masilla monocomponent
hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i
col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu
epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar .

19 G7J5U20P

C#*D#*E#*F#1 Passamurs 0,310 2,000 0,620

m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o
similar, revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2.

20 G7J5U22P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 1,500 7,200

C#*D#*E#*F#2 1,200 1,200 1,440

C#*D#*E#*F#3 Cambra humida 8,800 1,500 13,200

C#*D#*E#*F#4 2,200 2,200 4,840
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m2 Retacat de coqueres i regularització de desperfectes a paraments de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid, tipus Master Emaco S544RS de BASF o similar, amb mitjans manuals.

21 G7J5U13P

C#*D#*E#*F#1 Zona passamurs i desperfectes 2,000 2,000

u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat
d'arqueta

22 K878C118P

u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de forats per instal·lació de ventilació superficial fins a 150 mm de
diàmetre nominal amb un gruix de paret de 20 cm amb broca de diamant intercambiable, i segellat una vegada col·locada
la ventilació amb aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef
Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant
mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur

23 G21YB22P

C#*D#*E#*F#1 Perforació per ventilació 2,000 2,000

PRESSUPOST  RIR: 2015/055OBRA 01
R6B-RAMAL ANOIACAPÍTOL 06
D4TITOL 3 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants
de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per
fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

1 EQN2U01P

C#*D#*E#*F#1 Escala interior 2,950 2,950

u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3 graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges tipus HILTI M-12 o equivalent

2 EQN2U02P

u Subministrament i muntatge  d'escala de gat PRFV  d'una alçada fins a 1,5 m incloent desembarcament superior d'1 m fixat
en llosa superior d¡arqeuta, formada per muntants laterals de 73x25x3 mm i graó estriat quadrat de 28X29 mm de 450 mm
d'amplada interior, separats 300 mm , inclòs part proporcional de material per muntatge

3 GDKT001P
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u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a
camió.

4 G21B400P

C#*D#*E#*F#1 Interior 11,000 11,000

m Barana de seguretat de PRFV tubs diametres 50-43 mm   fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella5 GB121NAP

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

C#*D#*E#*F#2 2,600 2,000 5,200

m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T,
de 4´´ de mida  (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm), fixat a llosa de formigó

6 GF22LD1P

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

C#*D#*E#*F#2 Ventilació inferior 3,750 3,750

u Cegat de les dues reixes de ventilació d'arqueta prefabricada amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de
dosificació 1:0,25:3 (15 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2

7 G4E2452P

m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.

Canvi de rendiment degut a que son treballs en espais confinats

8 K2135343P

T1 M3 GRUIX NÚMERO

C#*D#*E#*F#2 secció passamur 1,000 0,300 2,000 0,600

m3 Reblert amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

9 G3C517HP

T1 M3 GRUIX NÚMERO

C#*D#*E#*F#2 secció passamur 1,000 0,300 2,000 0,600

u Desmuntatge de tub de ventilació existent i col·locació de nou de tub de ventilació amb diàmetre major, amb mitjans
manuals, regularització de desperfectes a paraments de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid,
tipus Master Emaco S544RS de BASF i segellat amb aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus
SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar i aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus
Sikadur 31 EF de Sika o similar càrrega de productes sobrants sobre camió,

10 G21B301P
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m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a pressió, per treure pintures i desincrustació de restes
sòlides adherides a la superfície del parament amb desincrustants de calç i sals, per preparar el suport per rebre el
tractament de reparació i impermeabilització.

11 G7J5U12P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 1,500 7,200

C#*D#*E#*F#2 1,200 1,200 1,440

C#*D#*E#*F#3 Cambra humida 8,800 1,500 13,200

C#*D#*E#*F#4 2,200 2,200 4,840

m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments verticals, amb mitjans manuals.

12 G7J5U15P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800

m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls
no solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del
mateix amb un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació de la superfície mitjançant rajat d'aigua a
pressió.

13 G7J5U16P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800

m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera, de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar, d'aplicació manual.

14 G7J5U17P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800

m Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i
sanejament de superfícies del junt amb moladora de diamant, aplicació de cordó de masilla monocomponent
hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i
col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu
epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar .

15 G7J5U20P

C#*D#*E#*F#1 Passamurs 0,310 2,000 0,620
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m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o
similar, revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2.

16 G7J5U22P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 1,500 7,200

C#*D#*E#*F#2 1,200 1,200 1,440

C#*D#*E#*F#3 Cambra humida 8,800 1,500 13,200

C#*D#*E#*F#4 2,200 2,200 4,840

u Execució de forat per drenatge en  mur lateral de dimensions 0,40x0,40 m . Inclou:

- Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió

- Reixa mosquitera interior fixada en paret.

-Reixeta de protecció prefabricada de lames de formigó fixada a l'arqueta.

17 K213001P

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

m2 Retacat de coqueres i regularització de desperfectes a paraments de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid, tipus Master Emaco S544RS de BASF o similar, amb mitjans manuals.

18 G7J5U13P

C#*D#*E#*F#1 Zona passamurs i desperfectes 2,000 2,000

u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat
d'arqueta

19 K878C118P

u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de forats per instal·lació de ventilació superficial fins a 150 mm de
diàmetre nominal amb un gruix de paret de 20 cm amb broca de diamant intercambiable, i segellat una vegada col·locada
la ventilació amb aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef
Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant
mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur

20 G21YB22P

C#*D#*E#*F#1 Perforació per ventilació 2,000 2,000
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R6B-RAMAL ANOIACAPÍTOL 06
D5TITOL 3 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants
de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per
fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

1 EQN2U01P

C#*D#*E#*F#1 Escala interior 2,950 2,950

u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3 graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges tipus HILTI M-12 o equivalent

2 EQN2U02P

u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a
camió.

3 G21B400P

C#*D#*E#*F#1 Interior 11,000 11,000

m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T,
de 4´´ de mida  (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm), fixat a llosa de formigó

4 GF22LD1P

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

C#*D#*E#*F#2 Ventilació inferior 3,750 3,750

u Desmuntatge de tub de ventilació existent i col·locació de nou de tub de ventilació amb diàmetre major, amb mitjans
manuals, regularització de desperfectes a paraments de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid,
tipus Master Emaco S544RS de BASF i segellat amb aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus
SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar i aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus
Sikadur 31 EF de Sika o similar càrrega de productes sobrants sobre camió,

5 G21B301P

m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.

Canvi de rendiment degut a que son treballs en espais confinats

6 K2135343P

T1 M3 GRUIX NÚMERO

C#*D#*E#*F#2 secció passamur 1,000 0,300 2,000 0,600
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m3 Reblert amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

7 G3C517HP

T1 M3 GRUIX NÚMERO

C#*D#*E#*F#2 secció passamur 1,000 0,300 2,000 0,600

m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a pressió, per treure pintures i desincrustació de restes
sòlides adherides a la superfície del parament amb desincrustants de calç i sals, per preparar el suport per rebre el
tractament de reparació i impermeabilització.

8 G7J5U12P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 1,500 7,200

C#*D#*E#*F#2 1,200 1,200 1,440

C#*D#*E#*F#3 Cambra humida 8,800 1,500 13,200

C#*D#*E#*F#4 2,200 2,200 4,840

m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments verticals, amb mitjans manuals.

9 G7J5U15P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800

m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls
no solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del
mateix amb un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació de la superfície mitjançant rajat d'aigua a
pressió.

10 G7J5U16P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800

m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera, de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar, d'aplicació manual.

11 G7J5U17P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800
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m Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i
sanejament de superfícies del junt amb moladora de diamant, aplicació de cordó de masilla monocomponent
hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i
col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu
epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar .

12 G7J5U20P

C#*D#*E#*F#1 Passamurs 0,310 2,000 0,620

m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o
similar, revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2.

13 G7J5U22P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 1,500 7,200

C#*D#*E#*F#2 1,200 1,200 1,440

C#*D#*E#*F#3 Cambra humida 8,800 1,500 13,200

C#*D#*E#*F#4 2,200 2,200 4,840

m3 Paret estructural revestit a dues cares de 14 cm de gruix, de maó massís d'elaboració manual, HD, R-10, de 290x140x50
mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:5 (7,5
N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 4 N/mm2.

S'ha inclòs el revestiment de les dues cares amb   morter respecte al preu original del BEDEC.

14 G4F22557P

T1 LONGITUD GRUIX ALÇADA

C#*D#*E#*F#2 2,200 0,140 0,500 0,154

C#*D#*E#*F#3 LATERALS 2,200 0,140 0,300 0,092

C#*D#*E#*F#4 2,200 0,140 0,300 0,092

m2 Retacat de coqueres i regularització de desperfectes a paraments de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid, tipus Master Emaco S544RS de BASF o similar, amb mitjans manuals.

15 G7J5U13P

C#*D#*E#*F#1 Zona passamurs i desperfectes 2,000 2,000

u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat
d'arqueta

16 K878C118P
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R6B-RAMAL ANOIACAPÍTOL 06
D6TITOL 3 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants
de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per
fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

1 EQN2U01P

C#*D#*E#*F#1 Escala interior 2,900 2,900

u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3 graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges tipus HILTI M-12 o equivalent

2 EQN2U02P

u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a
camió.

3 G21B400P

C#*D#*E#*F#1 Interior 11,000 11,000

m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T,
de 4´´ de mida  (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm), fixat a llosa de formigó

4 GF22LD1P

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

C#*D#*E#*F#2 Ventilació inferior 3,700 3,700

u Desmuntatge de tub de ventilació existent i col·locació de nou de tub de ventilació amb diàmetre major, amb mitjans
manuals, regularització de desperfectes a paraments de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid,
tipus Master Emaco S544RS de BASF i segellat amb aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus
SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar i aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus
Sikadur 31 EF de Sika o similar càrrega de productes sobrants sobre camió,

5 G21B301P

m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.

Canvi de rendiment degut a que son treballs en espais confinats

6 K2135343P

T1 M3 GRUIX NÚMERO

C#*D#*E#*F#2 secció passamur 1,000 0,300 2,000 0,600
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m3 Reblert amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

7 G3C517HP

T1 M3 GRUIX NÚMERO

C#*D#*E#*F#2 secció passamur 1,000 0,300 2,000 0,600

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

8 G2225241P

T1 LONGITUD AMPLE ALÇADA

C#*D#*E#*F#2 10,160 1,500 1,500 22,860

m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions

9 G2216101P

T1 Longitud Amplada Alçada

C#*D#*E#*F#2 10,160 10,000 0,200 20,320

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions

10 G228F10FP

T1 LONGITUD AMPLE ALÇADA

C#*D#*E#*F#2 10,160 1,800 0,600 10,973

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions

11 G228F60FP

T1 LONGITUD AMPLE ALÇADA

C#*D#*E#*F#2 10,160 1,300 0,900 11,887

C#*D#*E#*F#3 -10,160 0,139 -1,412

m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 10 km

12 G2R35037
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C#*D#*E#*F#1 1,410 1,410

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 400 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26,
UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

13 GFB1T325

u Broc de formigó prefabricat de dimensions 58x90x95 per a tub de diàmetre 400, inclòs la preparació del terreny14 GDZ46C4P

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

m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a pressió, per treure pintures i desincrustació de restes
sòlides adherides a la superfície del parament amb desincrustants de calç i sals, per preparar el suport per rebre el
tractament de reparació i impermeabilització.

15 G7J5U12P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 8,400 1,500 12,600

C#*D#*E#*F#2 2,100 2,100 4,410

m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments verticals, amb mitjans manuals.

16 G7J5U15P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 8,400 8,400

m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls
no solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del
mateix amb un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació de la superfície mitjançant rajat d'aigua a
pressió.

17 G7J5U16P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 8,400 8,400

m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera, de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar, d'aplicació manual.

18 G7J5U17P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 8,400 8,400
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m Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i
sanejament de superfícies del junt amb moladora de diamant, aplicació de cordó de masilla monocomponent
hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i
col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu
epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar .

19 G7J5U20P

C#*D#*E#*F#1 Passamurs 0,310 1,000 0,310

m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o
similar, revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2.

20 G7J5U22P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 8,400 1,500 12,600

C#*D#*E#*F#2 2,100 2,100 4,410

m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions i acutacions confinades

21 G3C515H4P

C#*D#*E#*F#1 Solera 2,600 2,600 0,300 2,028

C#*D#*E#*F#2 Murs 9,400 0,250 3,200 7,520

C#*D#*E#*F#3 Llosa superior 2,600 2,600 0,300 2,028

kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Canvi de rendiment per la dispersió de les actuacions 

22 G4BC3100P

C#*D#*E#*F#1 11,560 100,000 1.156,000

m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi i puntals metàl·lics, per a mur d'estrep, encofrat a
dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist,

Canvi de rendiment per dispersió de les actuacions

23 G4DFE113P

T1 Perimetre alçada mitja costats

C#*D#*E#*F#2 9,400 3,400 2,000 63,920

T3 Longitud ample

C#*D#*E#*F#4 Llosa superior 2,100 2,100 4,410
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m Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de cautxú de secció 2x2 cm, col·locat amb adhesiu.

Canvi de rendiment donada la dispersió de les actuacions.

24 E7J5C4H2P

C#*D#*E#*F#1 Entre mur i solera 9,400 9,400

m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base

Canvi de rendiment per dispersió de les actuacions

25 G4DEG010P

C#*D#*E#*F#1 2,100 2,100 3,200 14,112

u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 810 mm de diàmetre i classe D400
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

26 GDDZCJD4

u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix de
paret entre 20 i 30 cm amb broca de diamant intercambiable

27 G21YB220

C#*D#*E#*F#1 Per pas entre cambra seca i humida 1,000 1,000

m Tub d'acer galvanitzat per caldereria  de DN 100 inclos part proporcional de colzes  i peces especials col·locat en arqueta28 GF22LD2P

C#*D#*E#*F#1 2,200 2,200

m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA2/C segons OC 28/2009, amb un perfil longitudinal de
secció doble ona i suports C-120 col·locats clavats a terra cada 2 m, per a una classe de contenció normal, amb nivell de
contenció N2, amplària de treball W4, índex de severitat A i deflexió dinàmica 1,1 m segons UNE-EN 1317-2, col·locada en
trams rectes o en corbes de radi igual o superior a 22 m

Canvi de rendiment per dispersió de les actuacions

29 GB2A4161P

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

m2 Retacat de coqueres i regularització de desperfectes a paraments de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid, tipus Master Emaco S544RS de BASF o similar, amb mitjans manuals.

30 G7J5U13P

EUR
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C#*D#*E#*F#1 Zona passamurs i desperfectes 2,000 2,000

u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat
d'arqueta

31 K878C118P

PRESSUPOST  RIR: 2015/055OBRA 01
R6B-RAMAL ANOIACAPÍTOL 06
D7TITOL 3 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants
de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per
fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

1 EQN2U01P

C#*D#*E#*F#1 Escala interior 3,200 3,200

u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3 graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges tipus HILTI M-12 o equivalent

2 EQN2U02P

u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a
camió.

3 G21B400P

C#*D#*E#*F#1 Interior 0,000 0,000

u Desmuntatge de tub de ventilació existent i col·locació de nou de tub de ventilació amb diàmetre major, amb mitjans
manuals, regularització de desperfectes a paraments de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid,
tipus Master Emaco S544RS de BASF i segellat amb aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus
SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar i aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus
Sikadur 31 EF de Sika o similar càrrega de productes sobrants sobre camió,

4 G21B301P

m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T,
de 4´´ de mida  (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm), fixat a llosa de formigó

5 GF22LD1P

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

C#*D#*E#*F#2 Ventilació inferior 0,000 0,000
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m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.

Canvi de rendiment degut a que son treballs en espais confinats

6 K2135343P

T1 M3 GRUIX NÚMERO

C#*D#*E#*F#2 secció passamur 1,000 0,300 2,000 0,600

m3 Reblert amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

7 G3C517HP

T1 M3 GRUIX NÚMERO

C#*D#*E#*F#2 secció passamur 1,000 0,300 2,000 0,600

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

8 G2225241P

T1 LONGITUD AMPLE ALÇADA

C#*D#*E#*F#2 5,000 5,000 3,500 87,500

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions

9 G228F10FP

T1 LONGITUD AMPLE ALÇADA

C#*D#*E#*F#2 5,000 5,000 3,500 87,500

C#*D#*E#*F#3 -2,6 2,600 3,500 -23,66

m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions

10 G2216101P

T1 Longitud Amplada Alçada

C#*D#*E#*F#2 4,000 4,000 0,200 3,200

m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 10 km

11 G2R35037
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C#*D#*E#*F#1 87,500 87,500

C#*D#*E#*F#2 63,840 63,840

m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a pressió, per treure pintures i desincrustació de restes
sòlides adherides a la superfície del parament amb desincrustants de calç i sals, per preparar el suport per rebre el
tractament de reparació i impermeabilització.

12 G7J5U12P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 8,400 1,500 12,600

C#*D#*E#*F#2 2,100 2,100 4,410

m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments verticals, amb mitjans manuals.

13 G7J5U15P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 8,400 8,400

m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls
no solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del
mateix amb un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació de la superfície mitjançant rajat d'aigua a
pressió.

14 G7J5U16P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 8,400 8,400

m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera, de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar, d'aplicació manual.

15 G7J5U17P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 8,400 8,400

m Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i
sanejament de superfícies del junt amb moladora de diamant, aplicació de cordó de masilla monocomponent
hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i
col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu
epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar .

16 G7J5U20P

C#*D#*E#*F#1 Passamurs 0,310 1,000 0,310
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m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o
similar, revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2.

17 G7J5U22P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 8,400 1,500 12,600

C#*D#*E#*F#2 2,100 2,100 4,410

m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions i acutacions confinades

18 G3C515H4P

C#*D#*E#*F#1 Solera 2,600 2,600 0,300 2,028

C#*D#*E#*F#2 Murs 9,400 0,250 3,200 7,520

C#*D#*E#*F#3 Llosa superior 2,600 2,600 0,300 2,028

kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Canvi de rendiment per la dispersió de les actuacions 

19 G4BC3100P

C#*D#*E#*F#1 11,560 100,000 1.156,000

m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi i puntals metàl·lics, per a mur d'estrep, encofrat a
dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist,

Canvi de rendiment per dispersió de les actuacions

20 G4DFE113P

T1 Perimetre alçada mitja costats

C#*D#*E#*F#2 9,400 3,400 2,000 63,920

T3 Longitud ample

C#*D#*E#*F#4 Llosa superior 2,100 2,100 4,410

m Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de cautxú de secció 2x2 cm, col·locat amb adhesiu.

Canvi de rendiment donada la dispersió de les actuacions.

21 E7J5C4H2P

C#*D#*E#*F#1 Entre mur i solera 9,400 9,400
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m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base

Canvi de rendiment per dispersió de les actuacions

22 G4DEG010P

C#*D#*E#*F#1 2,100 2,100 3,200 14,112

u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 810 mm de diàmetre i classe D400
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

23 GDDZCJD4

m2 Mosquitera fixa de 0,5 a 0,8 m d'amplària i 0,8 a 1,2 m d'alçària, amb bastiment perimetral de perfils d'alumini lacat, i tela
de fils de polièster, col·locada amb fixacions mecàniques.

Canvi de rendiment per la dispersió de les actuacions

24 EAVUF220P

C#*D#*E#*F#1 Drenatge 0,4x0.4 0,160 0,160

m2 Reixeta de formigó prefabricat de lames horitzontals de 0,40 x 0,40 m per fixar en paret d'arqueta col·locada amb fixacions
mecàniques

25 EAVUF22P

u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix de
paret entre 20 i 30 cm amb broca de diamant intercambiable

26 G21YB220

C#*D#*E#*F#1 Per pas entre cambra seca i humida 1,000 1,000

m Tub d'acer galvanitzat per caldereria  de DN 100 inclos part proporcional de colzes  i peces especials col·locat en arqueta27 GF22LD2P

C#*D#*E#*F#1 2,200 2,200

m2 Retacat de coqueres i regularització de desperfectes a paraments de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid, tipus Master Emaco S544RS de BASF o similar, amb mitjans manuals.

28 G7J5U13P

C#*D#*E#*F#1 Zona passamurs i desperfectes 2,000 2,000
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u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat
d'arqueta

29 K878C118P

PRESSUPOST  RIR: 2015/055OBRA 01
R6B-RAMAL ANOIACAPÍTOL 06
D8TITOL 3 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants
de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per
fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

1 EQN2U01P

C#*D#*E#*F#1 Escala interior 2,900 2,900

u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3 graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges tipus HILTI M-12 o equivalent

2 EQN2U02P

u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a
camió.

3 G21B400P

C#*D#*E#*F#1 Interior 11,000 11,000

u Desmuntatge de tub de ventilació existent i col·locació de nou de tub de ventilació amb diàmetre major, amb mitjans
manuals, regularització de desperfectes a paraments de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid,
tipus Master Emaco S544RS de BASF i segellat amb aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus
SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar i aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus
Sikadur 31 EF de Sika o similar càrrega de productes sobrants sobre camió,

4 G21B301P

m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T,
de 4´´ de mida  (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm), fixat a llosa de formigó

5 GF22LD1P

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

C#*D#*E#*F#2 Ventilació inferior 3,700 3,700
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m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.

Canvi de rendiment degut a que son treballs en espais confinats

6 K2135343P

T1 M3 GRUIX NÚMERO

C#*D#*E#*F#2 secció passamur 1,000 0,300 2,000 0,600

m3 Reblert amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

7 G3C517HP

T1 M3 GRUIX NÚMERO

C#*D#*E#*F#2 secció passamur 1,000 0,300 2,000 0,600

m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a pressió, per treure pintures i desincrustació de restes
sòlides adherides a la superfície del parament amb desincrustants de calç i sals, per preparar el suport per rebre el
tractament de reparació i impermeabilització.

8 G7J5U12P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 1,500 7,200

C#*D#*E#*F#2 1,200 1,200 1,440

C#*D#*E#*F#3 Cambra humida 8,800 1,500 13,200

C#*D#*E#*F#4 2,200 2,200 4,840

m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments verticals, amb mitjans manuals.

9 G7J5U15P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800

m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls
no solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del
mateix amb un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació de la superfície mitjançant rajat d'aigua a
pressió.

10 G7J5U16P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800

EUR

PROJECTE D´ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L´ETAP DE LA LLOSSA DEL CAV

AMIDAMENTS Pàg.: 128

m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera, de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar, d'aplicació manual.

11 G7J5U17P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800

m Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i
sanejament de superfícies del junt amb moladora de diamant, aplicació de cordó de masilla monocomponent
hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i
col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu
epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar .

12 G7J5U20P

C#*D#*E#*F#1 Passamurs 0,310 2,000 0,620

m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o
similar, revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2.

13 G7J5U22P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 1,500 7,200

C#*D#*E#*F#2 1,200 1,200 1,440

C#*D#*E#*F#3 Cambra humida 8,800 1,500 13,200

C#*D#*E#*F#4 2,200 2,200 4,840

m3 Paret estructural revestit a dues cares de 14 cm de gruix, de maó massís d'elaboració manual, HD, R-10, de 290x140x50
mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:5 (7,5
N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 4 N/mm2.

S'ha inclòs el revestiment de les dues cares amb   morter respecte al preu original del BEDEC.

14 G4F22557P

T1 LONGITUD GRUIX ALÇADA

C#*D#*E#*F#2 2,200 0,140 0,500 0,154

C#*D#*E#*F#3 LATERALS 2,200 0,140 0,300 0,092

C#*D#*E#*F#4 2,200 0,140 0,300 0,092

m2 Retacat de coqueres i regularització de desperfectes a paraments de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid, tipus Master Emaco S544RS de BASF o similar, amb mitjans manuals.

15 G7J5U13P

C#*D#*E#*F#1 Zona passamurs i desperfectes 2,000 2,000
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u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat
d'arqueta

16 K878C118P

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

17 G2225241P

T1 Excavació per neteja superficial arqueta LONGITUD AMPLE ALÇADA

C#*D#*E#*F#2 5,000 5,000 0,400 10,000

PRESSUPOST  RIR: 2015/055OBRA 01
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m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants
de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per
fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

1 EQN2U01P

C#*D#*E#*F#1 Escala interior 2,950 2,950

u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3 graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges tipus HILTI M-12 o equivalent

2 EQN2U02P

u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a
camió.

3 G21B400P

C#*D#*E#*F#1 Interior 11,000 11,000

u Desmuntatge de tub de ventilació existent i col·locació de nou de tub de ventilació amb diàmetre major, amb mitjans
manuals, regularització de desperfectes a paraments de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid,
tipus Master Emaco S544RS de BASF i segellat amb aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus
SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar i aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus
Sikadur 31 EF de Sika o similar càrrega de productes sobrants sobre camió,

4 G21B301P
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m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T,
de 4´´ de mida  (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm), fixat a llosa de formigó

5 GF22LD1P

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

C#*D#*E#*F#2 Ventilació inferior 3,750 3,750

m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.

Canvi de rendiment degut a que son treballs en espais confinats

6 K2135343P

T1 M3 GRUIX NÚMERO

C#*D#*E#*F#2 secció passamur 1,000 0,300 2,000 0,600

m3 Reblert amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

7 G3C517HP

T1 M3 GRUIX NÚMERO

C#*D#*E#*F#2 secció passamur 1,000 0,300 2,000 0,600

m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a pressió, per treure pintures i desincrustació de restes
sòlides adherides a la superfície del parament amb desincrustants de calç i sals, per preparar el suport per rebre el
tractament de reparació i impermeabilització.

8 G7J5U12P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 1,500 7,200

C#*D#*E#*F#2 1,200 1,200 1,440

C#*D#*E#*F#3 Cambra humida 8,800 1,500 13,200

C#*D#*E#*F#4 2,200 2,200 4,840

m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments verticals, amb mitjans manuals.

9 G7J5U15P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800

EUR
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m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls
no solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del
mateix amb un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació de la superfície mitjançant rajat d'aigua a
pressió.

10 G7J5U16P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800

m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera, de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar, d'aplicació manual.

11 G7J5U17P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800

m Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i
sanejament de superfícies del junt amb moladora de diamant, aplicació de cordó de masilla monocomponent
hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i
col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu
epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar .

12 G7J5U20P

C#*D#*E#*F#1 Passamurs 0,310 2,000 0,620

m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o
similar, revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2.

13 G7J5U22P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 1,500 7,200

C#*D#*E#*F#2 1,200 1,200 1,440

C#*D#*E#*F#3 Cambra humida 8,800 1,500 13,200

C#*D#*E#*F#4 2,200 2,200 4,840

m3 Paret estructural revestit a dues cares de 14 cm de gruix, de maó massís d'elaboració manual, HD, R-10, de 290x140x50
mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:5 (7,5
N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 4 N/mm2.

S'ha inclòs el revestiment de les dues cares amb   morter respecte al preu original del BEDEC.

14 G4F22557P

T1 LONGITUD GRUIX ALÇADA

C#*D#*E#*F#2 2,200 0,140 0,500 0,154
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m2 Retacat de coqueres i regularització de desperfectes a paraments de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid, tipus Master Emaco S544RS de BASF o similar, amb mitjans manuals.

15 G7J5U13P

C#*D#*E#*F#1 Zona passamurs i desperfectes 2,000 2,000

u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat
d'arqueta

16 K878C118P

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

17 G2225241P

T1 Excavació per neteja superficial arqueta LONGITUD AMPLE ALÇADA

C#*D#*E#*F#2 5,000 5,000 0,400 10,000

PRESSUPOST  RIR: 2015/055OBRA 01
R6B-RAMAL ANOIACAPÍTOL 06
D10TITOL 3 10

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants
de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per
fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

1 EQN2U01P

C#*D#*E#*F#1 Escala interior 2,950 2,950

u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3 graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges tipus HILTI M-12 o equivalent

2 EQN2U02P

u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a
camió.

3 G21B400P

C#*D#*E#*F#1 Interior 11,000 11,000

EUR
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m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T,
de 4´´ de mida  (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm), fixat a llosa de formigó

4 GF22LD1P

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

C#*D#*E#*F#2 Ventilació inferior 3,750 3,750

m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.

Canvi de rendiment degut a que son treballs en espais confinats

5 K2135343P

T1 M3 GRUIX NÚMERO

C#*D#*E#*F#2 secció passamur 1,000 0,300 2,000 0,600

m3 Reblert amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

6 G3C517HP

T1 M3 GRUIX NÚMERO

C#*D#*E#*F#2 secció passamur 1,000 0,300 2,000 0,600

m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a pressió, per treure pintures i desincrustació de restes
sòlides adherides a la superfície del parament amb desincrustants de calç i sals, per preparar el suport per rebre el
tractament de reparació i impermeabilització.

7 G7J5U12P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 1,500 7,200

C#*D#*E#*F#2 1,200 1,200 1,440

C#*D#*E#*F#3 Cambra humida 8,800 1,500 13,200

C#*D#*E#*F#4 2,200 2,200 4,840

m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments verticals, amb mitjans manuals.

8 G7J5U15P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800
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m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls
no solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del
mateix amb un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació de la superfície mitjançant rajat d'aigua a
pressió.

9 G7J5U16P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800

m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera, de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar, d'aplicació manual.

10 G7J5U17P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800

m Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i
sanejament de superfícies del junt amb moladora de diamant, aplicació de cordó de masilla monocomponent
hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i
col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu
epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar .

11 G7J5U20P

C#*D#*E#*F#1 Passamurs 0,310 2,000 0,620

m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o
similar, revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2.

12 G7J5U22P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 1,500 7,200

C#*D#*E#*F#2 1,200 1,200 1,440

C#*D#*E#*F#3 Cambra humida 8,800 1,500 13,200

C#*D#*E#*F#4 2,200 2,200 4,840

m3 Paret estructural revestit a dues cares de 14 cm de gruix, de maó massís d'elaboració manual, HD, R-10, de 290x140x50
mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:5 (7,5
N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 4 N/mm2.

S'ha inclòs el revestiment de les dues cares amb   morter respecte al preu original del BEDEC.

13 G4F22557P

T1 LONGITUD GRUIX ALÇADA

C#*D#*E#*F#2 2,200 0,140 0,500 0,154

C#*D#*E#*F#3 LATERALS 2,200 0,140 0,300 0,092

C#*D#*E#*F#4 2,200 0,140 0,300 0,092
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m2 Retacat de coqueres i regularització de desperfectes a paraments de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid, tipus Master Emaco S544RS de BASF o similar, amb mitjans manuals.

14 G7J5U13P

C#*D#*E#*F#1 Zona passamurs i desperfectes 2,000 2,000

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

15 G2225241P

T1 Excavació per neteja superficial arqueta LONGITUD AMPLE ALÇADA

C#*D#*E#*F#2 5,000 5,000 0,400 10,000

u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat
d'arqueta

16 K878C118P

u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de forats per instal·lació de ventilació superficial fins a 150 mm de
diàmetre nominal amb un gruix de paret de 20 cm amb broca de diamant intercambiable, i segellat una vegada col·locada
la ventilació amb aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef
Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant
mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur

17 G21YB22P

C#*D#*E#*F#1 Perforació per ventilació 2,000 2,000
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m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants
de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per
fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

1 EQN2U01P

C#*D#*E#*F#1 Escala interior 2,950 2,950
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u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3 graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges tipus HILTI M-12 o equivalent

2 EQN2U02P

u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a
camió.

3 G21B400P

C#*D#*E#*F#1 Interior 11,000 11,000

u Desmuntatge de tub de ventilació existent i col·locació de nou de tub de ventilació amb diàmetre major, amb mitjans
manuals, regularització de desperfectes a paraments de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid,
tipus Master Emaco S544RS de BASF i segellat amb aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus
SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar i aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus
Sikadur 31 EF de Sika o similar càrrega de productes sobrants sobre camió,

4 G21B301P

m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T,
de 4´´ de mida  (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm), fixat a llosa de formigó

5 GF22LD1P

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

C#*D#*E#*F#2 Ventilació inferior 3,750 3,750

m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.

Canvi de rendiment degut a que son treballs en espais confinats

6 K2135343P

T1 M3 GRUIX NÚMERO

C#*D#*E#*F#2 secció passamur 1,000 0,300 2,000 0,600

m3 Reblert amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

7 G3C517HP

T1 M3 GRUIX NÚMERO

C#*D#*E#*F#2 secció passamur 1,000 0,300 2,000 0,600

m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a pressió, per treure pintures i desincrustació de restes
sòlides adherides a la superfície del parament amb desincrustants de calç i sals, per preparar el suport per rebre el
tractament de reparació i impermeabilització.

8 G7J5U12P
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C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 1,500 7,200

C#*D#*E#*F#2 1,200 1,200 1,440

C#*D#*E#*F#3 Cambra humida 8,800 1,500 13,200

C#*D#*E#*F#4 2,200 2,200 4,840

m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments verticals, amb mitjans manuals.

9 G7J5U15P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800

m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls
no solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del
mateix amb un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació de la superfície mitjançant rajat d'aigua a
pressió.

10 G7J5U16P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800

m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera, de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar, d'aplicació manual.

11 G7J5U17P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800

m Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i
sanejament de superfícies del junt amb moladora de diamant, aplicació de cordó de masilla monocomponent
hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i
col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu
epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar .

12 G7J5U20P

C#*D#*E#*F#1 Passamurs 0,310 2,000 0,620

m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o
similar, revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2.

13 G7J5U22P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 1,500 7,200
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C#*D#*E#*F#2 1,200 1,200 1,440

C#*D#*E#*F#3 Cambra humida 8,800 1,500 13,200

C#*D#*E#*F#4 2,200 2,200 4,840

m3 Paret estructural revestit a dues cares de 14 cm de gruix, de maó massís d'elaboració manual, HD, R-10, de 290x140x50
mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:5 (7,5
N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 4 N/mm2.

S'ha inclòs el revestiment de les dues cares amb   morter respecte al preu original del BEDEC.

14 G4F22557P

T1 LONGITUD GRUIX ALÇADA

C#*D#*E#*F#2 2,200 0,140 0,500 0,154

C#*D#*E#*F#3 LATERALS 2,200 0,140 0,300 0,092

C#*D#*E#*F#4 2,200 0,140 0,300 0,092

m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA2/C segons OC 28/2009, amb un perfil longitudinal de
secció doble ona i suports C-120 col·locats clavats a terra cada 2 m, per a una classe de contenció normal, amb nivell de
contenció N2, amplària de treball W4, índex de severitat A i deflexió dinàmica 1,1 m segons UNE-EN 1317-2, col·locada en
trams rectes o en corbes de radi igual o superior a 22 m

Canvi de rendiment per dispersió de les actuacions

15 GB2A4161P

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

m2 Retacat de coqueres i regularització de desperfectes a paraments de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid, tipus Master Emaco S544RS de BASF o similar, amb mitjans manuals.

16 G7J5U13P

C#*D#*E#*F#1 Zona passamurs i desperfectes 2,000 2,000

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

17 G2225241P

T1 Excavació per neteja superficial arqueta LONGITUD AMPLE ALÇADA

C#*D#*E#*F#2 5,000 5,000 0,400 10,000

u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat
d'arqueta

18 K878C118P
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants
de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per
fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

1 EQN2U01P

C#*D#*E#*F#1 Escala interior 2,700 2,700

u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3 graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges tipus HILTI M-12 o equivalent

2 EQN2U02P

u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a
camió.

3 G21B400P

C#*D#*E#*F#1 Interior 10,000 10,000

m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T,
de 4´´ de mida  (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm), fixat a llosa de formigó

4 GF22LD1P

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

C#*D#*E#*F#2 Ventilació inferior 3,500 3,500

m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.

Canvi de rendiment degut a que son treballs en espais confinats

5 K2135343P

T1 M3 GRUIX NÚMERO

C#*D#*E#*F#2 secció passamur 1,000 0,300 2,000 0,600
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m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a pressió, per treure pintures i desincrustació de restes
sòlides adherides a la superfície del parament amb desincrustants de calç i sals, per preparar el suport per rebre el
tractament de reparació i impermeabilització.

6 G7J5U12P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 1,500 7,200

C#*D#*E#*F#2 1,200 1,200 1,440

C#*D#*E#*F#3 Cambra humida 8,800 1,500 13,200

C#*D#*E#*F#4 2,200 2,200 4,840

m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments verticals, amb mitjans manuals.

7 G7J5U15P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800

m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls
no solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del
mateix amb un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació de la superfície mitjançant rajat d'aigua a
pressió.

8 G7J5U16P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800

m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera, de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar, d'aplicació manual.

9 G7J5U17P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800

m Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i
sanejament de superfícies del junt amb moladora de diamant, aplicació de cordó de masilla monocomponent
hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i
col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu
epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar .

10 G7J5U20P

C#*D#*E#*F#1 Passamurs 0,310 2,000 0,620
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m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o
similar, revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2.

11 G7J5U22P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 1,500 7,200

C#*D#*E#*F#2 1,200 1,200 1,440

C#*D#*E#*F#3 Cambra humida 8,800 1,500 13,200

C#*D#*E#*F#4 2,200 2,200 4,840

m3 Paret estructural revestit a dues cares de 14 cm de gruix, de maó massís d'elaboració manual, HD, R-10, de 290x140x50
mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:5 (7,5
N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 4 N/mm2.

S'ha inclòs el revestiment de les dues cares amb   morter respecte al preu original del BEDEC.

12 G4F22557P

T1 LONGITUD GRUIX ALÇADA

C#*D#*E#*F#2 2,200 0,140 0,500 0,154

C#*D#*E#*F#3 LATERALS 2,200 0,140 0,300 0,092

C#*D#*E#*F#4 2,200 0,140 0,300 0,092

m2 Retacat de coqueres i regularització de desperfectes a paraments de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid, tipus Master Emaco S544RS de BASF o similar, amb mitjans manuals.

13 G7J5U13P

C#*D#*E#*F#1 Zona passamurs i desperfectes 2,000 2,000

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

14 G2225241P

T1 Excavació per neteja superficial arqueta LONGITUD AMPLE ALÇADA

C#*D#*E#*F#2 5,000 5,000 0,400 10,000

u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat
d'arqueta

15 K878C118P
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u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de forats per instal·lació de ventilació superficial fins a 150 mm de
diàmetre nominal amb un gruix de paret de 20 cm amb broca de diamant intercambiable, i segellat una vegada col·locada
la ventilació amb aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef
Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant
mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur

16 G21YB22P

C#*D#*E#*F#1 Perforació per ventilació 2,000 2,000
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants
de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per
fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

1 EQN2U01P

C#*D#*E#*F#1 Escala interior 2,750 2,750

u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3 graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges tipus HILTI M-12 o equivalent

2 EQN2U02P

u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a
camió.

3 G21B400P

C#*D#*E#*F#1 Interior 10,000 10,000

u Desmuntatge de tub de ventilació existent i col·locació de nou de tub de ventilació amb diàmetre major, amb mitjans
manuals, regularització de desperfectes a paraments de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid,
tipus Master Emaco S544RS de BASF i segellat amb aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus
SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar i aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus
Sikadur 31 EF de Sika o similar càrrega de productes sobrants sobre camió,

4 G21B301P

m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T,
de 4´´ de mida  (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm), fixat a llosa de formigó

5 GF22LD1P

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

C#*D#*E#*F#2 Ventilació inferior 3,550 3,550
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m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.

Canvi de rendiment degut a que son treballs en espais confinats

6 K2135343P

T1 M3 GRUIX NÚMERO

C#*D#*E#*F#2 secció passamur 1,000 0,300 2,000 0,600

m3 Reblert amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

7 G3C517HP

T1 M3 GRUIX NÚMERO

C#*D#*E#*F#2 secció passamur 1,000 0,300 2,000 0,600

m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a pressió, per treure pintures i desincrustació de restes
sòlides adherides a la superfície del parament amb desincrustants de calç i sals, per preparar el suport per rebre el
tractament de reparació i impermeabilització.

8 G7J5U12P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 1,500 7,200

C#*D#*E#*F#2 1,200 1,200 1,440

C#*D#*E#*F#3 Cambra humida 8,800 1,500 13,200

C#*D#*E#*F#4 2,200 2,200 4,840

m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments verticals, amb mitjans manuals.

9 G7J5U15P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800

m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls
no solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del
mateix amb un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació de la superfície mitjançant rajat d'aigua a
pressió.

10 G7J5U16P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800
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m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera, de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar, d'aplicació manual.

11 G7J5U17P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800

m Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i
sanejament de superfícies del junt amb moladora de diamant, aplicació de cordó de masilla monocomponent
hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i
col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu
epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar .

12 G7J5U20P

C#*D#*E#*F#1 Passamurs 0,310 2,000 0,620

m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o
similar, revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2.

13 G7J5U22P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 1,500 7,200

C#*D#*E#*F#2 1,200 1,200 1,440

C#*D#*E#*F#3 Cambra humida 8,800 1,500 13,200

C#*D#*E#*F#4 2,200 2,200 4,840

m3 Paret estructural revestit a dues cares de 14 cm de gruix, de maó massís d'elaboració manual, HD, R-10, de 290x140x50
mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:5 (7,5
N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 4 N/mm2.

S'ha inclòs el revestiment de les dues cares amb   morter respecte al preu original del BEDEC.

14 G4F22557P

T1 LONGITUD GRUIX ALÇADA

C#*D#*E#*F#2 2,200 0,140 0,500 0,154

m2 Retacat de coqueres i regularització de desperfectes a paraments de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid, tipus Master Emaco S544RS de BASF o similar, amb mitjans manuals.

15 G7J5U13P

C#*D#*E#*F#1 Zona passamurs i desperfectes 2,000 2,000
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m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i amb les
terres deixades a la vora

16 G2225241P

T1 Excavació per neteja superficial arqueta LONGITUD AMPLE ALÇADA

C#*D#*E#*F#2 5,000 5,000 0,400 10,000

u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat
d'arqueta

17 K878C118P

m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions i acutacions confinades

18 G3C515H4P

C#*D#*E#*F#1 Muret contra roques 2,200 0,300 0,500 0,330

C#*D#*E#*F#2 Contraforts 0,500 0,300 0,250 3,000 0,113

kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Canvi de rendiment per la dispersió de les actuacions 

19 G4BC3100P

C#*D#*E#*F#1 0,443 100,000 44,300

m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi i puntals metàl·lics, per a mur d'estrep, encofrat a
dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist,

Canvi de rendiment per dispersió de les actuacions

20 G4DFE113P

C#*D#*E#*F#1 Muret contra roques 2,200 0,500 2,000 2,200

C#*D#*E#*F#2 Contraforts 0,500 0,250 2,000 3,000 0,750

u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació
unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat

21 K4BP1112
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants
de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per
fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

1 EQN2U01P

C#*D#*E#*F#1 Escala interior 3,850 3,850

u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3 graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges tipus HILTI M-12 o equivalent

2 EQN2U02P

m Guardacos de protecció per fixar a escala de gat d'acer galvanitzat formada per anells circulars de diàmetre 660 mm amb
pletina de 40x4 mm col·locats cada 1000 mm, i 5 muntants verticals formats per rodons de 18 mm . Inclou part
proporcional de peces per fixació a escala

3 EQN2U04P

C#*D#*E#*F#1 2,150 2,150

u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a
camió.

4 G21B400P

C#*D#*E#*F#1 Interior 14,000 14,000

m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T,
de 4´´ de mida  (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm), fixat a llosa de formigó

5 GF22LD1P

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

C#*D#*E#*F#2 Ventilació inferior 4,650 4,650

m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.

Canvi de rendiment degut a que son treballs en espais confinats

6 K2135343P

T1 M3 GRUIX NÚMERO

C#*D#*E#*F#2 secció passamur 1,000 0,300 2,000 0,600
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m3 Reblert amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

7 G3C517HP

T1 M3 GRUIX NÚMERO

C#*D#*E#*F#2 secció passamur 1,000 0,300 2,000 0,600

m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a pressió, per treure pintures i desincrustació de restes
sòlides adherides a la superfície del parament amb desincrustants de calç i sals, per preparar el suport per rebre el
tractament de reparació i impermeabilització.

8 G7J5U12P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 1,500 7,200

C#*D#*E#*F#2 1,200 1,200 1,440

C#*D#*E#*F#3 Cambra humida 8,800 1,500 13,200

C#*D#*E#*F#4 2,200 2,200 4,840

m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments verticals, amb mitjans manuals.

9 G7J5U15P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800

m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls
no solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del
mateix amb un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació de la superfície mitjançant rajat d'aigua a
pressió.

10 G7J5U16P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800

m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera, de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar, d'aplicació manual.

11 G7J5U17P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800
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m Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i
sanejament de superfícies del junt amb moladora de diamant, aplicació de cordó de masilla monocomponent
hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i
col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu
epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar .

12 G7J5U20P

C#*D#*E#*F#1 Passamurs 0,310 2,000 0,620

m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o
similar, revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2.

13 G7J5U22P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 1,500 7,200

C#*D#*E#*F#2 1,200 1,200 1,440

C#*D#*E#*F#3 Cambra humida 8,800 1,500 13,200

C#*D#*E#*F#4 2,200 2,200 4,840

u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 810 mm de diàmetre i classe D400
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

14 GDDZCJD4

u Formació de forat de 0,80x0,80 m en sostre d'arqueta de formigó armat,a mà i amb compressor, inclosa perforació previa
i subjecció de la llosa per evitar la caiguda a l'interior. Càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

15 K2149C3P

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

u Execució de forat per drenatge en  mur lateral de dimensions 0,40x0,40 m . Inclou:

- Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió

- Reixa mosquitera interior fixada en paret.

-Reixeta de protecció prefabricada de lames de formigó fixada a l'arqueta.

16 K213001P

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

m2 Retacat de coqueres i regularització de desperfectes a paraments de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid, tipus Master Emaco S544RS de BASF o similar, amb mitjans manuals.

17 G7J5U13P

EUR
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C#*D#*E#*F#1 Zona passamurs i desperfectes 2,000 2,000

u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat
d'arqueta

18 K878C118P

u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de forats per instal·lació de ventilació superficial fins a 150 mm de
diàmetre nominal amb un gruix de paret de 20 cm amb broca de diamant intercambiable, i segellat una vegada col·locada
la ventilació amb aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef
Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant
mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur

19 G21YB22P

C#*D#*E#*F#1 Perforació per ventilació 2,000 2,000

PRESSUPOST  RIR: 2015/055OBRA 01
R6B-RAMAL ANOIACAPÍTOL 06
D15TITOL 3 15

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants
de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per
fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

1 EQN2U01P

C#*D#*E#*F#1 Escala interior 2,950 2,950

u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3 graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges tipus HILTI M-12 o equivalent

2 EQN2U02P

u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a
camió.

3 G21B400P

C#*D#*E#*F#1 Interior 11,000 11,000
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u Desmuntatge de tub de ventilació existent i col·locació de nou de tub de ventilació amb diàmetre major, amb mitjans
manuals, regularització de desperfectes a paraments de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid,
tipus Master Emaco S544RS de BASF i segellat amb aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus
SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar i aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus
Sikadur 31 EF de Sika o similar càrrega de productes sobrants sobre camió,

4 G21B301P

m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T,
de 4´´ de mida  (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm), fixat a llosa de formigó

5 GF22LD1P

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

C#*D#*E#*F#2 Ventilació inferior 4,650 4,650

m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.

Canvi de rendiment degut a que son treballs en espais confinats

6 K2135343P

T1 M3 GRUIX NÚMERO

C#*D#*E#*F#2 secció passamur 1,000 0,300 2,000 0,600

m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a pressió, per treure pintures i desincrustació de restes
sòlides adherides a la superfície del parament amb desincrustants de calç i sals, per preparar el suport per rebre el
tractament de reparació i impermeabilització.

7 G7J5U12P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 1,500 7,200

C#*D#*E#*F#2 1,200 1,200 1,440

C#*D#*E#*F#3 Cambra humida 8,800 1,500 13,200

C#*D#*E#*F#4 2,200 2,200 4,840

m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments verticals, amb mitjans manuals.

8 G7J5U15P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800

m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls
no solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del
mateix amb un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació de la superfície mitjançant rajat d'aigua a
pressió.

9 G7J5U16P
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C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800

m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera, de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar, d'aplicació manual.

10 G7J5U17P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800

m Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i
sanejament de superfícies del junt amb moladora de diamant, aplicació de cordó de masilla monocomponent
hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i
col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu
epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar .

11 G7J5U20P

C#*D#*E#*F#1 Passamurs 0,310 2,000 0,620

m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o
similar, revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2.

12 G7J5U22P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 1,500 7,200

C#*D#*E#*F#2 1,200 1,200 1,440

C#*D#*E#*F#3 Cambra humida 8,800 1,500 13,200

C#*D#*E#*F#4 2,200 2,200 4,840

m3 Reblert amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

13 G3C517HP

T1 M3 GRUIX NÚMERO

C#*D#*E#*F#2 secció passamur 1,000 0,300 2,000 0,600

m3 Paret estructural revestit a dues cares de 14 cm de gruix, de maó massís d'elaboració manual, HD, R-10, de 290x140x50
mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:5 (7,5
N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 4 N/mm2.

S'ha inclòs el revestiment de les dues cares amb   morter respecte al preu original del BEDEC.

14 G4F22557P

T1 LONGITUD GRUIX ALÇADA
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C#*D#*E#*F#2 2,200 0,140 0,500 0,154

m2 Retacat de coqueres i regularització de desperfectes a paraments de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid, tipus Master Emaco S544RS de BASF o similar, amb mitjans manuals.

15 G7J5U13P

C#*D#*E#*F#1 Zona passamurs i desperfectes 2,000 2,000

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

16 G2225241P

T1 Excavació per neteja superficial arqueta LONGITUD AMPLE ALÇADA

C#*D#*E#*F#2 5,000 5,000 0,400 10,000

u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat
d'arqueta

17 K878C118P

PRESSUPOST  RIR: 2015/055OBRA 01
R6B-RAMAL ANOIACAPÍTOL 06
D16TITOL 3 16

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants
de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per
fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

1 EQN2U01P

C#*D#*E#*F#1 Escala interior 2,950 2,950

u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3 graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges tipus HILTI M-12 o equivalent

2 EQN2U02P

u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a
camió.

3 G21B400P

EUR



PROJECTE D´ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L´ETAP DE LA LLOSSA DEL CAV

AMIDAMENTS Pàg.: 153

C#*D#*E#*F#1 Interior 11,000 11,000

u Desmuntatge de tub de ventilació existent i col·locació de nou de tub de ventilació amb diàmetre major, amb mitjans
manuals, regularització de desperfectes a paraments de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid,
tipus Master Emaco S544RS de BASF i segellat amb aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus
SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar i aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus
Sikadur 31 EF de Sika o similar càrrega de productes sobrants sobre camió,

4 G21B301P

m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T,
de 4´´ de mida  (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm), fixat a llosa de formigó

5 GF22LD1P

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

C#*D#*E#*F#2 Ventilació inferior 3,750 3,750

m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.

Canvi de rendiment degut a que son treballs en espais confinats

6 K2135343P

T1 M3 GRUIX NÚMERO

C#*D#*E#*F#2 secció passamur 1,000 0,300 2,000 0,600

m3 Reblert amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

7 G3C517HP

T1 M3 GRUIX NÚMERO

C#*D#*E#*F#2 secció passamur 1,000 0,300 2,000 0,600

m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a pressió, per treure pintures i desincrustació de restes
sòlides adherides a la superfície del parament amb desincrustants de calç i sals, per preparar el suport per rebre el
tractament de reparació i impermeabilització.

8 G7J5U12P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 1,500 7,200

C#*D#*E#*F#2 1,200 1,200 1,440

C#*D#*E#*F#3 Cambra humida 8,800 1,500 13,200

C#*D#*E#*F#4 2,200 2,200 4,840
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m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments verticals, amb mitjans manuals.

9 G7J5U15P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800

m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls
no solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del
mateix amb un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació de la superfície mitjançant rajat d'aigua a
pressió.

10 G7J5U16P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800

m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera, de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar, d'aplicació manual.

11 G7J5U17P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800

m Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i
sanejament de superfícies del junt amb moladora de diamant, aplicació de cordó de masilla monocomponent
hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i
col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu
epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar .

12 G7J5U20P

C#*D#*E#*F#1 Passamurs 0,310 2,000 0,620

m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o
similar, revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2.

13 G7J5U22P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 1,500 7,200

C#*D#*E#*F#2 1,200 1,200 1,440

C#*D#*E#*F#3 Cambra humida 8,800 1,500 13,200

C#*D#*E#*F#4 2,200 2,200 4,840
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m3 Paret estructural revestit a dues cares de 14 cm de gruix, de maó massís d'elaboració manual, HD, R-10, de 290x140x50
mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:5 (7,5
N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 4 N/mm2.

S'ha inclòs el revestiment de les dues cares amb   morter respecte al preu original del BEDEC.

14 G4F22557P

T1 LONGITUD GRUIX ALÇADA

C#*D#*E#*F#2 2,200 0,140 0,500 0,154

m2 Retacat de coqueres i regularització de desperfectes a paraments de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid, tipus Master Emaco S544RS de BASF o similar, amb mitjans manuals.

15 G7J5U13P

C#*D#*E#*F#1 Zona passamurs i desperfectes 2,000 2,000

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

16 G2225241P

T1 Excavació per neteja superficial arqueta LONGITUD AMPLE ALÇADA

C#*D#*E#*F#2 5,000 5,000 0,400 10,000

u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat
d'arqueta

17 K878C118P

PRESSUPOST  RIR: 2015/055OBRA 01
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m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants
de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per
fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

1 EQN2U01P

C#*D#*E#*F#1 Escala interior 3,700 3,700
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u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3 graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges tipus HILTI M-12 o equivalent

2 EQN2U02P

m Guardacos de protecció per fixar a escala de gat d'acer galvanitzat formada per anells circulars de diàmetre 660 mm amb
pletina de 40x4 mm col·locats cada 1000 mm, i 5 muntants verticals formats per rodons de 18 mm . Inclou part
proporcional de peces per fixació a escala

3 EQN2U04P

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

u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a
camió.

4 G21B400P

C#*D#*E#*F#1 Interior 14,000 14,000

u Desmuntatge de tub de ventilació existent i col·locació de nou de tub de ventilació amb diàmetre major, amb mitjans
manuals, regularització de desperfectes a paraments de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid,
tipus Master Emaco S544RS de BASF i segellat amb aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus
SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar i aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus
Sikadur 31 EF de Sika o similar càrrega de productes sobrants sobre camió,

5 G21B301P

m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T,
de 4´´ de mida  (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm), fixat a llosa de formigó

6 GF22LD1P

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

C#*D#*E#*F#2 Ventilació inferior 4,500 4,500

m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.

Canvi de rendiment degut a que son treballs en espais confinats

7 K2135343P

T1 M3 GRUIX NÚMERO

C#*D#*E#*F#2 secció passamur 1,000 0,300 2,000 0,600

m3 Reblert amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

8 G3C517HP

T1 M3 GRUIX NÚMERO
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C#*D#*E#*F#2 secció passamur 1,000 0,300 2,000 0,600

m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a pressió, per treure pintures i desincrustació de restes
sòlides adherides a la superfície del parament amb desincrustants de calç i sals, per preparar el suport per rebre el
tractament de reparació i impermeabilització.

9 G7J5U12P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 1,500 7,200

C#*D#*E#*F#2 1,200 1,200 1,440

C#*D#*E#*F#3 Cambra humida 8,800 1,500 13,200

C#*D#*E#*F#4 2,200 2,200 4,840

m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments verticals, amb mitjans manuals.

10 G7J5U15P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800

m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls
no solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del
mateix amb un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació de la superfície mitjançant rajat d'aigua a
pressió.

11 G7J5U16P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800

m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera, de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar, d'aplicació manual.

12 G7J5U17P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800

m Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i
sanejament de superfícies del junt amb moladora de diamant, aplicació de cordó de masilla monocomponent
hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i
col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu
epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar .

13 G7J5U20P
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C#*D#*E#*F#1 Passamurs 0,310 2,000 0,620

m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o
similar, revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2.

14 G7J5U22P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 1,500 7,200

C#*D#*E#*F#2 1,200 1,200 1,440

C#*D#*E#*F#3 Cambra humida 8,800 1,500 13,200

C#*D#*E#*F#4 2,200 2,200 4,840

u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 810 mm de diàmetre i classe D400
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

15 GDDZCJD4

u Formació de forat de 0,80x0,80 m en sostre d'arqueta de formigó armat,a mà i amb compressor, inclosa perforació previa
i subjecció de la llosa per evitar la caiguda a l'interior. Càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

16 K2149C3P

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

m3 Paret estructural revestit a dues cares de 14 cm de gruix, de maó massís d'elaboració manual, HD, R-10, de 290x140x50
mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:5 (7,5
N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 4 N/mm2.

S'ha inclòs el revestiment de les dues cares amb   morter respecte al preu original del BEDEC.

17 G4F22557P

T1 LONGITUD GRUIX ALÇADA

C#*D#*E#*F#2 2,200 0,140 0,500 0,154

m2 Retacat de coqueres i regularització de desperfectes a paraments de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid, tipus Master Emaco S544RS de BASF o similar, amb mitjans manuals.

18 G7J5U13P

C#*D#*E#*F#1 Zona passamurs i desperfectes 2,000 2,000

u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat
d'arqueta

19 K878C118P
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants
de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per
fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

1 EQN2U01P

C#*D#*E#*F#1 Escala interior 2,750 2,750

u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3 graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges tipus HILTI M-12 o equivalent

2 EQN2U02P

u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat
d'arqueta

3 K878C118P

m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T,
de 4´´ de mida  (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm), fixat a llosa de formigó

4 GF22LD1P

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

C#*D#*E#*F#2 Ventilació inferior 3,550 3,550

u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a
camió.

5 G21B400P

C#*D#*E#*F#1 Interior 10,000 10,000

m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.

Canvi de rendiment degut a que son treballs en espais confinats

6 K2135343P

T1 M3 GRUIX NÚMERO

C#*D#*E#*F#2 secció passamur 1,000 0,300 2,000 0,600
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m3 Reblert amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

7 G3C517HP

T1 M3 GRUIX NÚMERO

C#*D#*E#*F#2 secció passamur 1,000 0,300 2,000 0,600

m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a pressió, per treure pintures i desincrustació de restes
sòlides adherides a la superfície del parament amb desincrustants de calç i sals, per preparar el suport per rebre el
tractament de reparació i impermeabilització.

8 G7J5U12P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 1,500 7,200

C#*D#*E#*F#2 1,200 1,200 1,440

C#*D#*E#*F#3 Cambra humida 8,800 1,500 13,200

C#*D#*E#*F#4 2,200 2,200 4,840

m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments verticals, amb mitjans manuals.

9 G7J5U15P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800

m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls
no solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del
mateix amb un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació de la superfície mitjançant rajat d'aigua a
pressió.

10 G7J5U16P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800

m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera, de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar, d'aplicació manual.

11 G7J5U17P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800
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m Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i
sanejament de superfícies del junt amb moladora de diamant, aplicació de cordó de masilla monocomponent
hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i
col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu
epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar .

12 G7J5U20P

C#*D#*E#*F#1 Passamurs 0,310 2,000 0,620

m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o
similar, revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2.

13 G7J5U22P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 1,500 7,200

C#*D#*E#*F#2 1,200 1,200 1,440

C#*D#*E#*F#3 Cambra humida 8,800 1,500 13,200

C#*D#*E#*F#4 2,200 2,200 4,840

m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA2/C segons OC 28/2009, amb un perfil longitudinal de
secció doble ona i suports C-120 col·locats clavats a terra cada 2 m, per a una classe de contenció normal, amb nivell de
contenció N2, amplària de treball W4, índex de severitat A i deflexió dinàmica 1,1 m segons UNE-EN 1317-2, col·locada en
trams rectes o en corbes de radi igual o superior a 22 m

Canvi de rendiment per dispersió de les actuacions

14 GB2A4161P

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

m2 Retacat de coqueres i regularització de desperfectes a paraments de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid, tipus Master Emaco S544RS de BASF o similar, amb mitjans manuals.

15 G7J5U13P

C#*D#*E#*F#1 Zona passamurs i desperfectes 2,000 2,000

u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de forats per instal·lació de ventilació superficial fins a 150 mm de
diàmetre nominal amb un gruix de paret de 20 cm amb broca de diamant intercambiable, i segellat una vegada col·locada
la ventilació amb aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef
Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant
mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur

16 G21YB22P

C#*D#*E#*F#1 Perforació per ventilació 2,000 2,000
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m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants
de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per
fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

1 EQN2U01P

C#*D#*E#*F#1 Escala interior 3,700 3,700

C#*D#*E#*F#2 Escala exterior 2,000 2,000

u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3 graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges tipus HILTI M-12 o equivalent

2 EQN2U02P

m Guardacos de protecció per fixar a escala de gat d'acer galvanitzat formada per anells circulars de diàmetre 660 mm amb
pletina de 40x4 mm col·locats cada 1000 mm, i 5 muntants verticals formats per rodons de 18 mm . Inclou part
proporcional de peces per fixació a escala

3 EQN2U04P

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

m2 Mosquitera fixa de 0,5 a 0,8 m d'amplària i 0,8 a 1,2 m d'alçària, amb bastiment perimetral de perfils d'alumini lacat, i tela
de fils de polièster, col·locada amb fixacions mecàniques.

Canvi de rendiment per la dispersió de les actuacions

4 EAVUF220P

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

u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat
d'arqueta

5 K878C118P

u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a
camió.

6 G21B400P

C#*D#*E#*F#1 Interior 14,000 14,000
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m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.

Canvi de rendiment degut a que son treballs en espais confinats

7 K2135343P

T1 M3 GRUIX NÚMERO

C#*D#*E#*F#2 secció passamur 1,000 0,300 2,000 0,600

m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a pressió, per treure pintures i desincrustació de restes
sòlides adherides a la superfície del parament amb desincrustants de calç i sals, per preparar el suport per rebre el
tractament de reparació i impermeabilització.

8 G7J5U12P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 1,500 7,200

C#*D#*E#*F#2 1,200 1,200 1,440

C#*D#*E#*F#3 Cambra humida 8,800 1,500 13,200

C#*D#*E#*F#4 2,200 2,200 4,840

m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments verticals, amb mitjans manuals.

9 G7J5U15P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800

m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls
no solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del
mateix amb un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació de la superfície mitjançant rajat d'aigua a
pressió.

10 G7J5U16P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800

m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera, de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar, d'aplicació manual.

11 G7J5U17P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800
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m Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i
sanejament de superfícies del junt amb moladora de diamant, aplicació de cordó de masilla monocomponent
hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i
col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu
epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar .

12 G7J5U20P

C#*D#*E#*F#1 Passamurs 0,310 2,000 0,620

m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o
similar, revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2.

13 G7J5U22P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 1,500 7,200

C#*D#*E#*F#2 1,200 1,200 1,440

C#*D#*E#*F#3 Cambra humida 8,800 1,500 13,200

C#*D#*E#*F#4 2,200 2,200 4,840

u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 810 mm de diàmetre i classe D400
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

14 GDDZCJD4

u Formació de forat de 0,80x0,80 m en sostre d'arqueta de formigó armat,a mà i amb compressor, inclosa perforació previa
i subjecció de la llosa per evitar la caiguda a l'interior. Càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

15 K2149C3P

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

u Subministrament i muntatge  d'escala de gat PRFV  d'una alçada fins a 1,5 m incloent desembarcament superior d'1 m fixat
en llosa superior d¡arqeuta, formada per muntants laterals de 73x25x3 mm i graó estriat quadrat de 28X29 mm de 450 mm
d'amplada interior, separats 300 mm , inclòs part proporcional de material per muntatge

16 GDKT001P

u Execució de forat per drenatge en  mur lateral de dimensions 0,40x0,40 m . Inclou:

- Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió

- Reixa mosquitera interior fixada en paret.

-Reixeta de protecció prefabricada de lames de formigó fixada a l'arqueta.

17 K213001P

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000
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m2 Retacat de coqueres i regularització de desperfectes a paraments de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid, tipus Master Emaco S544RS de BASF o similar, amb mitjans manuals.

18 G7J5U13P

C#*D#*E#*F#1 Zona passamurs i desperfectes 2,000 2,000

u Subministrament i muntatge d'escala de gat PRFV d'una alçada fins a 2,20 m incloent desembarcament superior d'1 m
fixat en llosa superior d¡arqeuta, formada per muntants laterals de 73x25x3 mm i graó estriat quadrat de 28X29 mm de 450
mm d'amplada interior, separats 300 mm , inclòs part proporcional de material per muntatge

19 GDKT002P

m Barana de seguretat de PRFV tubs diametres 50-43 mm   fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella20 GB121NAP

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

C#*D#*E#*F#2 2,600 2,000 5,200
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m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants
de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per
fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

1 EQN2U01P

C#*D#*E#*F#1 Escala interior 3,900 3,900

C#*D#*E#*F#2 Escala exterior 2,000 2,000

u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3 graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges tipus HILTI M-12 o equivalent

2 EQN2U02P

m Guardacos de protecció per fixar a escala de gat d'acer galvanitzat formada per anells circulars de diàmetre 660 mm amb
pletina de 40x4 mm col·locats cada 1000 mm, i 5 muntants verticals formats per rodons de 18 mm . Inclou part
proporcional de peces per fixació a escala

3 EQN2U04P

C#*D#*E#*F#1 2,200 2,200
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u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat
d'arqueta

4 K878C118P

u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a
camió.

5 G21B400P

C#*D#*E#*F#1 Interior 14,000 14,000

m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T,
de 4´´ de mida  (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm), fixat a llosa de formigó

6 GF22LD1P

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

C#*D#*E#*F#2 Ventilació inferior 3,550 3,550

m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.

Canvi de rendiment degut a que son treballs en espais confinats

7 K2135343P

T1 M3 GRUIX NÚMERO

C#*D#*E#*F#2 secció passamur 1,000 0,300 2,000 0,600

m3 Reblert amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

8 G3C517HP

T1 M3 GRUIX NÚMERO

C#*D#*E#*F#2 secció passamur 1,000 0,300 2,000 0,600

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

9 G2225241P

T1 LONGITUD AMPLE ALÇADA

C#*D#*E#*F#2 30,910 1,500 1,500 69,548
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m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions

10 G2216101P

T1 Longitud Amplada Alçada

C#*D#*E#*F#2 30,910 10,000 0,200 61,820

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions

11 G228F10FP

T1 LONGITUD AMPLE ALÇADA

C#*D#*E#*F#2 30,910 1,800 0,600 33,383

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions

12 G228F60FP

T1 LONGITUD AMPLE ALÇADA

C#*D#*E#*F#2 30,910 1,300 0,900 36,165

C#*D#*E#*F#3 -30,91 0,283 -8,74753

m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 10 km

13 G2R35037

C#*D#*E#*F#1 8,700 8,700

u Formació de passamur en paret existent per a nou desguàs de PEAD DN 600 inclou

Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor.

Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, , aplicació de cordó de masilla
monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter
epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada
amb el mur, i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar adherida
amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar .

14 G7J5U27P

u Broc de formigó prefabricat de dimensions 58x90x95 per a tub de diàmetre 600, inclòs la preparació del terreny15 GDZ46C3P
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m Tub de polietilè de designació PE 100, de 630 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26,
UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

16 GFB1T33P

m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a pressió, per treure pintures i desincrustació de restes
sòlides adherides a la superfície del parament amb desincrustants de calç i sals, per preparar el suport per rebre el
tractament de reparació i impermeabilització.

17 G7J5U12P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 1,500 7,200

C#*D#*E#*F#2 1,200 1,200 1,440

C#*D#*E#*F#3 Cambra humida 8,800 1,500 13,200

C#*D#*E#*F#4 2,200 2,200 4,840

m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments verticals, amb mitjans manuals.

18 G7J5U15P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800

m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls
no solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del
mateix amb un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació de la superfície mitjançant rajat d'aigua a
pressió.

19 G7J5U16P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800

m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera, de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar, d'aplicació manual.

20 G7J5U17P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800

EUR
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m Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i
sanejament de superfícies del junt amb moladora de diamant, aplicació de cordó de masilla monocomponent
hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i
col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu
epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar .

21 G7J5U20P

C#*D#*E#*F#1 Passamurs 0,310 2,000 0,620

m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o
similar, revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2.

22 G7J5U22P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 1,500 7,200

C#*D#*E#*F#2 1,200 1,200 1,440

C#*D#*E#*F#3 Cambra humida 8,800 1,500 13,200

C#*D#*E#*F#4 2,200 2,200 4,840

u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 810 mm de diàmetre i classe D400
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

23 GDDZCJD4

u Formació de forat de 0,80x0,80 m en sostre d'arqueta de formigó armat,a mà i amb compressor, inclosa perforació previa
i subjecció de la llosa per evitar la caiguda a l'interior. Càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

24 K2149C3P

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

u Execució de forat per drenatge en  mur lateral de dimensions 0,40x0,40 m . Inclou:

- Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió

- Reixa mosquitera interior fixada en paret.

-Reixeta de protecció prefabricada de lames de formigó fixada a l'arqueta.

25 K213001P

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

u Subministrament i muntatge  d'escala de gat PRFV  d'una alçada fins a 1,5 m incloent desembarcament superior d'1 m fixat
en llosa superior d¡arqeuta, formada per muntants laterals de 73x25x3 mm i graó estriat quadrat de 28X29 mm de 450 mm
d'amplada interior, separats 300 mm , inclòs part proporcional de material per muntatge

26 GDKT001P
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m2 Retacat de coqueres i regularització de desperfectes a paraments de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid, tipus Master Emaco S544RS de BASF o similar, amb mitjans manuals.

27 G7J5U13P

C#*D#*E#*F#1 Zona passamurs i desperfectes 2,000 2,000

u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de forats per instal·lació de ventilació superficial fins a 150 mm de
diàmetre nominal amb un gruix de paret de 20 cm amb broca de diamant intercambiable, i segellat una vegada col·locada
la ventilació amb aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef
Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant
mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur

28 G21YB22P

C#*D#*E#*F#1 Perforació per ventilació 2,000 2,000
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m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants
de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per
fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

1 EQN2U01P

C#*D#*E#*F#1 Escala interior 2,750 2,750

u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3 graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges tipus HILTI M-12 o equivalent

2 EQN2U02P

u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat
d'arqueta

3 K878C118P

m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T,
de 4´´ de mida  (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm), fixat a llosa de formigó

4 GF22LD1P

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

C#*D#*E#*F#2 Ventilació inferior 3,550 3,550
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u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a
camió.

5 G21B400P

C#*D#*E#*F#1 Interior 10,000 10,000

m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.

Canvi de rendiment degut a que son treballs en espais confinats

6 K2135343P

T1 M3 GRUIX NÚMERO

C#*D#*E#*F#2 secció passamur 1,000 0,300 2,000 0,600

m3 Reblert amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

7 G3C517HP

T1 M3 GRUIX NÚMERO

C#*D#*E#*F#2 secció passamur 1,000 0,300 2,000 0,600

u Desmuntatge de tub de ventilació existent i col·locació de nou de tub de ventilació amb diàmetre major, amb mitjans
manuals, regularització de desperfectes a paraments de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid,
tipus Master Emaco S544RS de BASF i segellat amb aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus
SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar i aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus
Sikadur 31 EF de Sika o similar càrrega de productes sobrants sobre camió,

8 G21B301P

m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a pressió, per treure pintures i desincrustació de restes
sòlides adherides a la superfície del parament amb desincrustants de calç i sals, per preparar el suport per rebre el
tractament de reparació i impermeabilització.

9 G7J5U12P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 1,500 7,200

C#*D#*E#*F#2 1,200 1,200 1,440

C#*D#*E#*F#3 Cambra humida 8,800 1,500 13,200

C#*D#*E#*F#4 2,200 2,200 4,840

m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments verticals, amb mitjans manuals.

10 G7J5U15P
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C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800

m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls
no solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del
mateix amb un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació de la superfície mitjançant rajat d'aigua a
pressió.

11 G7J5U16P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800

m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera, de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar, d'aplicació manual.

12 G7J5U17P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800

m Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i
sanejament de superfícies del junt amb moladora de diamant, aplicació de cordó de masilla monocomponent
hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i
col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu
epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar .

13 G7J5U20P

C#*D#*E#*F#1 Passamurs 0,310 2,000 0,620

m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o
similar, revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2.

14 G7J5U22P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 1,500 7,200

C#*D#*E#*F#2 1,200 1,200 1,440

C#*D#*E#*F#3 Cambra humida 8,800 1,500 13,200

C#*D#*E#*F#4 2,200 2,200 4,840

m3 Paret estructural revestit a dues cares de 14 cm de gruix, de maó massís d'elaboració manual, HD, R-10, de 290x140x50
mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:5 (7,5
N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 4 N/mm2.

S'ha inclòs el revestiment de les dues cares amb   morter respecte al preu original del BEDEC.

15 G4F22557P
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T1 LONGITUD GRUIX ALÇADA

C#*D#*E#*F#2 2,200 0,140 0,500 0,154

m2 Retacat de coqueres i regularització de desperfectes a paraments de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid, tipus Master Emaco S544RS de BASF o similar, amb mitjans manuals.

16 G7J5U13P

C#*D#*E#*F#1 Zona passamurs i desperfectes 2,000 2,000

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

17 G2225241P

T1 Excavació per neteja superficial arqueta LONGITUD AMPLE ALÇADA

C#*D#*E#*F#2 5,000 5,000 0,400 10,000
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m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants
de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per
fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

1 EQN2U01P

C#*D#*E#*F#1 Escala interior 2,750 2,750

u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3 graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges tipus HILTI M-12 o equivalent

2 EQN2U02P

u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat
d'arqueta

3 K878C118P
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m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T,
de 4´´ de mida  (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm), fixat a llosa de formigó

4 GF22LD1P

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

C#*D#*E#*F#2 Ventilació inferior 3,550 3,550

u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a
camió.

5 G21B400P

C#*D#*E#*F#1 Interior 10,000 10,000

m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.

Canvi de rendiment degut a que son treballs en espais confinats

6 K2135343P

T1 M3 GRUIX NÚMERO

C#*D#*E#*F#2 secció passamur 1,000 0,300 2,000 0,600

m3 Reblert amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

7 G3C517HP

T1 M3 GRUIX NÚMERO

C#*D#*E#*F#2 secció passamur 1,000 0,300 2,000 0,600

u Desmuntatge de tub de ventilació existent i col·locació de nou de tub de ventilació amb diàmetre major, amb mitjans
manuals, regularització de desperfectes a paraments de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid,
tipus Master Emaco S544RS de BASF i segellat amb aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus
SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar i aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus
Sikadur 31 EF de Sika o similar càrrega de productes sobrants sobre camió,

8 G21B301P

m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a pressió, per treure pintures i desincrustació de restes
sòlides adherides a la superfície del parament amb desincrustants de calç i sals, per preparar el suport per rebre el
tractament de reparació i impermeabilització.

9 G7J5U12P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 1,500 7,200

C#*D#*E#*F#2 1,200 1,200 1,440

C#*D#*E#*F#3 Cambra humida 8,800 1,500 13,200

C#*D#*E#*F#4 2,200 2,200 4,840
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m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments verticals, amb mitjans manuals.

10 G7J5U15P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800

m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls
no solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del
mateix amb un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació de la superfície mitjançant rajat d'aigua a
pressió.

11 G7J5U16P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800

m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera, de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar, d'aplicació manual.

12 G7J5U17P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800

m Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i
sanejament de superfícies del junt amb moladora de diamant, aplicació de cordó de masilla monocomponent
hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i
col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu
epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar .

13 G7J5U20P

C#*D#*E#*F#1 Passamurs 0,310 2,000 0,620

m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o
similar, revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2.

14 G7J5U22P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 1,500 7,200

C#*D#*E#*F#2 1,200 1,200 1,440

C#*D#*E#*F#3 Cambra humida 8,800 1,500 13,200

C#*D#*E#*F#4 2,200 2,200 4,840
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m3 Paret estructural revestit a dues cares de 14 cm de gruix, de maó massís d'elaboració manual, HD, R-10, de 290x140x50
mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:5 (7,5
N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 4 N/mm2.

S'ha inclòs el revestiment de les dues cares amb   morter respecte al preu original del BEDEC.

15 G4F22557P

T1 LONGITUD GRUIX ALÇADA

C#*D#*E#*F#2 2,200 0,140 0,500 0,154

C#*D#*E#*F#3 LATERALS 2,200 0,140 0,300 0,092

C#*D#*E#*F#4 2,200 0,140 0,300 0,092

m2 Retacat de coqueres i regularització de desperfectes a paraments de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid, tipus Master Emaco S544RS de BASF o similar, amb mitjans manuals.

16 G7J5U13P

C#*D#*E#*F#1 Zona passamurs i desperfectes 2,000 2,000

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

17 G2225241P

T1 Excavació per neteja superficial arqueta LONGITUD AMPLE ALÇADA

C#*D#*E#*F#2 5,000 5,000 0,400 10,000

PRESSUPOST  RIR: 2015/055OBRA 01
R6B-RAMAL ANOIACAPÍTOL 06
D24TITOL 3 24

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants
de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per
fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

1 EQN2U01P

C#*D#*E#*F#1 Escala interior 3,700 3,700

u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3 graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges tipus HILTI M-12 o equivalent

2 EQN2U02P
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m Guardacos de protecció per fixar a escala de gat d'acer galvanitzat formada per anells circulars de diàmetre 660 mm amb
pletina de 40x4 mm col·locats cada 1000 mm, i 5 muntants verticals formats per rodons de 18 mm . Inclou part
proporcional de peces per fixació a escala

3 EQN2U04P

C#*D#*E#*F#1 2,200 2,200

u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat
d'arqueta

4 K878C118P

m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T,
de 4´´ de mida  (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm), fixat a llosa de formigó

5 GF22LD1P

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

C#*D#*E#*F#2 Ventilació inferior 4,500 4,500

u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a
camió.

6 G21B400P

C#*D#*E#*F#1 Interior 14,000 14,000

m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.

Canvi de rendiment degut a que son treballs en espais confinats

7 K2135343P

T1 M3 GRUIX NÚMERO

C#*D#*E#*F#2 secció passamur 1,000 0,300 2,000 0,600

m3 Reblert amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

8 G3C517HP

T1 M3 GRUIX NÚMERO

C#*D#*E#*F#2 secció passamur 1,000 0,300 2,000 0,600

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

9 G2225241P

EUR

PROJECTE D´ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L´ETAP DE LA LLOSSA DEL CAV

AMIDAMENTS Pàg.: 178

T1 LONGITUD AMPLE ALÇADA

C#*D#*E#*F#2 24,980 1,500 1,500 56,205

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions

10 G228F10FP

T1 LONGITUD AMPLE ALÇADA

C#*D#*E#*F#2 24,980 1,800 0,600 26,978

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions

11 G228F60FP

T1 LONGITUD AMPLE ALÇADA

C#*D#*E#*F#2 24,980 1,300 0,900 29,227

C#*D#*E#*F#3 -24,98 -,196 4,896

m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions

12 G2216101P

T1 Longitud Amplada Alçada

C#*D#*E#*F#2 24,980 10,000 0,200 49,960

m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 10 km

13 G2R35037

C#*D#*E#*F#1 4,896 4,896
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u Formació de passamur en paret existent per a nou desguàs de PEAD DN 500 inclou

Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor.

Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, , aplicació de cordó de masilla
monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter
epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada
amb el mur, i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar adherida
amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar .

14 G7J5U26P

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 500 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26,
UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

15 GFB1T32P

u Broc de formigó prefabricat de dimensions 58x90x95 per a tub de diàmetre 500, inclòs la preparació del terreny16 GDZ46C2P

m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a pressió, per treure pintures i desincrustació de restes
sòlides adherides a la superfície del parament amb desincrustants de calç i sals, per preparar el suport per rebre el
tractament de reparació i impermeabilització.

17 G7J5U12P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 1,500 7,200

C#*D#*E#*F#2 1,200 1,200 1,440

C#*D#*E#*F#3 Cambra humida 8,800 1,500 13,200

C#*D#*E#*F#4 2,200 2,200 4,840

m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments verticals, amb mitjans manuals.

18 G7J5U15P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800

m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls
no solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del
mateix amb un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació de la superfície mitjançant rajat d'aigua a
pressió.

19 G7J5U16P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800
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m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera, de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar, d'aplicació manual.

20 G7J5U17P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800

m Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i
sanejament de superfícies del junt amb moladora de diamant, aplicació de cordó de masilla monocomponent
hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i
col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu
epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar .

21 G7J5U20P

C#*D#*E#*F#1 Passamurs 0,310 2,000 0,620

m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o
similar, revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2.

22 G7J5U22P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 1,500 7,200

C#*D#*E#*F#2 1,200 1,200 1,440

C#*D#*E#*F#3 Cambra humida 8,800 1,500 13,200

C#*D#*E#*F#4 2,200 2,200 4,840

m2 Retacat de coqueres i regularització de desperfectes a paraments de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid, tipus Master Emaco S544RS de BASF o similar, amb mitjans manuals.

23 G7J5U13P

C#*D#*E#*F#1 Zona passamurs i desperfectes 2,000 2,000

u Formació de forat de 0,80x0,80 m en sostre d'arqueta de formigó armat,a mà i amb compressor, inclosa perforació previa
i subjecció de la llosa per evitar la caiguda a l'interior. Càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

24 K2149C3P

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

u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 810 mm de diàmetre i classe D400
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

25 GDDZCJD4
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u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de forats per instal·lació de ventilació superficial fins a 150 mm de
diàmetre nominal amb un gruix de paret de 20 cm amb broca de diamant intercambiable, i segellat una vegada col·locada
la ventilació amb aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef
Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant
mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur

26 G21YB22P

C#*D#*E#*F#1 Perforació per ventilació 2,000 2,000

PRESSUPOST  RIR: 2015/055OBRA 01
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m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants
de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per
fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

1 EQN2U01P

C#*D#*E#*F#1 Escala interior 2,700 2,700

u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3 graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges tipus HILTI M-12 o equivalent

2 EQN2U02P

u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat
d'arqueta

3 K878C118P

m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T,
de 4´´ de mida  (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm), fixat a llosa de formigó

4 GF22LD1P

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

C#*D#*E#*F#2 Ventilació inferior 3,500 3,500

u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a
camió.

5 G21B400P

C#*D#*E#*F#1 Interior 10,000 10,000
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m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.

Canvi de rendiment degut a que son treballs en espais confinats

6 K2135343P

T1 M3 GRUIX NÚMERO

C#*D#*E#*F#2 secció passamur 1,000 0,300 2,000 0,600

m3 Reblert amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

7 G3C517HP

T1 M3 GRUIX NÚMERO

C#*D#*E#*F#2 secció passamur 1,000 0,300 2,000 0,600

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

8 G2225241P

T1 LONGITUD AMPLE ALÇADA

C#*D#*E#*F#2 8,300 1,500 1,500 18,675

m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions

9 G2216101P

T1 Longitud Amplada Alçada

C#*D#*E#*F#2 8,300 10,000 0,200 16,600

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions

10 G228F10FP

T1 LONGITUD AMPLE ALÇADA

C#*D#*E#*F#2 8,300 1,800 0,600 8,964

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions

11 G228F60FP
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T1 LONGITUD AMPLE ALÇADA

C#*D#*E#*F#2 8,300 1,300 0,900 9,711

C#*D#*E#*F#3 -8,3 0,126 -1,0458

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 400 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26,
UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

12 GFB1T325

u Broc de formigó prefabricat de dimensions 58x90x95 per a tub de diàmetre 400, inclòs la preparació del terreny13 GDZ46C4P

m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 10 km

14 G2R35037

C#*D#*E#*F#1 1,046 1,046

u Desmuntatge de tub de ventilació existent i col·locació de nou de tub de ventilació amb diàmetre major, amb mitjans
manuals, regularització de desperfectes a paraments de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid,
tipus Master Emaco S544RS de BASF i segellat amb aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus
SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar i aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus
Sikadur 31 EF de Sika o similar càrrega de productes sobrants sobre camió,

15 G21B301P

m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a pressió, per treure pintures i desincrustació de restes
sòlides adherides a la superfície del parament amb desincrustants de calç i sals, per preparar el suport per rebre el
tractament de reparació i impermeabilització.

16 G7J5U12P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 1,500 7,200

C#*D#*E#*F#2 1,200 1,200 1,440

C#*D#*E#*F#3 Cambra humida 8,800 1,500 13,200

C#*D#*E#*F#4 2,200 2,200 4,840

m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments verticals, amb mitjans manuals.

17 G7J5U15P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800
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m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls
no solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del
mateix amb un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació de la superfície mitjançant rajat d'aigua a
pressió.

18 G7J5U16P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800

m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera, de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar, d'aplicació manual.

19 G7J5U17P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800

m Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i
sanejament de superfícies del junt amb moladora de diamant, aplicació de cordó de masilla monocomponent
hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i
col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu
epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar .

20 G7J5U20P

C#*D#*E#*F#1 Passamurs 0,310 2,000 0,620

m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o
similar, revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2.

21 G7J5U22P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 1,500 7,200

C#*D#*E#*F#2 1,200 1,200 1,440

C#*D#*E#*F#3 Cambra humida 8,800 1,500 13,200

C#*D#*E#*F#4 2,200 2,200 4,840

m2 Retacat de coqueres i regularització de desperfectes a paraments de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid, tipus Master Emaco S544RS de BASF o similar, amb mitjans manuals.

22 G7J5U13P

C#*D#*E#*F#1 Zona passamurs i desperfectes 2,000 2,000
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u Formació de passamur en paret existent per a nou desguàs de PEAD DN 400 inclou

Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor.

Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, , aplicació de cordó de masilla
monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter
epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada
amb el mur, i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar adherida
amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar .

23 G7J5U25P

PRESSUPOST  RIR: 2015/055OBRA 01
R6B-RAMAL ANOIACAPÍTOL 06
D26TITOL 3 26

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants
de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per
fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

1 EQN2U01P

C#*D#*E#*F#1 Escala interior 2,700 2,700

u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3 graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges tipus HILTI M-12 o equivalent

2 EQN2U02P

u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat
d'arqueta

3 K878C118P

m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T,
de 4´´ de mida  (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm), fixat a llosa de formigó

4 GF22LD1P

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

C#*D#*E#*F#2 Ventilació inferior 3,500 3,500

u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a
camió.

5 G21B400P

C#*D#*E#*F#1 Interior 10,000 10,000
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m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.

Canvi de rendiment degut a que son treballs en espais confinats

6 K2135343P

T1 M3 GRUIX NÚMERO

C#*D#*E#*F#2 secció passamur 1,000 0,300 2,000 0,600

m3 Reblert amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

7 G3C517HP

T1 M3 GRUIX NÚMERO

C#*D#*E#*F#2 secció passamur 1,000 0,300 2,000 0,600

u Desmuntatge de tub de ventilació existent i col·locació de nou de tub de ventilació amb diàmetre major, amb mitjans
manuals, regularització de desperfectes a paraments de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid,
tipus Master Emaco S544RS de BASF i segellat amb aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus
SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar i aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus
Sikadur 31 EF de Sika o similar càrrega de productes sobrants sobre camió,

8 G21B301P

m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a pressió, per treure pintures i desincrustació de restes
sòlides adherides a la superfície del parament amb desincrustants de calç i sals, per preparar el suport per rebre el
tractament de reparació i impermeabilització.

9 G7J5U12P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 1,500 7,200

C#*D#*E#*F#2 1,200 1,200 1,440

C#*D#*E#*F#3 Cambra humida 8,800 1,500 13,200

C#*D#*E#*F#4 2,200 2,200 4,840

m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments verticals, amb mitjans manuals.

10 G7J5U15P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800
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m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls
no solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del
mateix amb un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació de la superfície mitjançant rajat d'aigua a
pressió.

11 G7J5U16P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800

m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera, de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar, d'aplicació manual.

12 G7J5U17P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800

m Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i
sanejament de superfícies del junt amb moladora de diamant, aplicació de cordó de masilla monocomponent
hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i
col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu
epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar .

13 G7J5U20P

C#*D#*E#*F#1 Passamurs 0,310 2,000 0,620

m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o
similar, revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2.

14 G7J5U22P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 1,500 7,200

C#*D#*E#*F#2 1,200 1,200 1,440

C#*D#*E#*F#3 Cambra humida 8,800 1,500 13,200

C#*D#*E#*F#4 2,200 2,200 4,840

m3 Paret estructural revestit a dues cares de 14 cm de gruix, de maó massís d'elaboració manual, HD, R-10, de 290x140x50
mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:5 (7,5
N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 4 N/mm2.

S'ha inclòs el revestiment de les dues cares amb   morter respecte al preu original del BEDEC.

15 G4F22557P

T1 LONGITUD GRUIX ALÇADA

C#*D#*E#*F#2 2,200 0,140 0,500 0,154
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m2 Retacat de coqueres i regularització de desperfectes a paraments de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid, tipus Master Emaco S544RS de BASF o similar, amb mitjans manuals.

16 G7J5U13P

C#*D#*E#*F#1 Zona passamurs i desperfectes 2,000 2,000

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

17 G2225241P

T1 Excavació per neteja superficial arqueta LONGITUD AMPLE ALÇADA

C#*D#*E#*F#2 5,000 5,000 0,400 10,000

PRESSUPOST  RIR: 2015/055OBRA 01
R6B-RAMAL ANOIACAPÍTOL 06
D27TITOL 3 27

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants
de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per
fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

1 EQN2U01P

C#*D#*E#*F#1 Escala interior 2,700 2,700

u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3 graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges tipus HILTI M-12 o equivalent

2 EQN2U02P

u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat
d'arqueta

3 K878C118P

m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T,
de 4´´ de mida  (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm), fixat a llosa de formigó

4 GF22LD1P

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

C#*D#*E#*F#2 Ventilació inferior 3,500 3,500
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u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a
camió.

5 G21B400P

C#*D#*E#*F#1 Interior 10,000 10,000

m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.

Canvi de rendiment degut a que son treballs en espais confinats

6 K2135343P

T1 M3 GRUIX NÚMERO

C#*D#*E#*F#2 secció passamur 1,000 0,300 2,000 0,600

m3 Reblert amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

7 G3C517HP

T1 M3 GRUIX NÚMERO

C#*D#*E#*F#2 secció passamur 1,000 0,300 2,000 0,600

u Desmuntatge de tub de ventilació existent i col·locació de nou de tub de ventilació amb diàmetre major, amb mitjans
manuals, regularització de desperfectes a paraments de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid,
tipus Master Emaco S544RS de BASF i segellat amb aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus
SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar i aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus
Sikadur 31 EF de Sika o similar càrrega de productes sobrants sobre camió,

8 G21B301P

m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a pressió, per treure pintures i desincrustació de restes
sòlides adherides a la superfície del parament amb desincrustants de calç i sals, per preparar el suport per rebre el
tractament de reparació i impermeabilització.

9 G7J5U12P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 1,500 7,200

C#*D#*E#*F#2 1,200 1,200 1,440

C#*D#*E#*F#3 Cambra humida 8,800 1,500 13,200

C#*D#*E#*F#4 2,200 2,200 4,840

m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments verticals, amb mitjans manuals.

10 G7J5U15P

EUR

PROJECTE D´ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L´ETAP DE LA LLOSSA DEL CAV

AMIDAMENTS Pàg.: 190

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800

m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls
no solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del
mateix amb un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació de la superfície mitjançant rajat d'aigua a
pressió.

11 G7J5U16P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800

m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera, de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar, d'aplicació manual.

12 G7J5U17P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800

m Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i
sanejament de superfícies del junt amb moladora de diamant, aplicació de cordó de masilla monocomponent
hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i
col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu
epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar .

13 G7J5U20P

C#*D#*E#*F#1 Passamurs 0,310 2,000 0,620

m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o
similar, revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2.

14 G7J5U22P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 1,500 7,200

C#*D#*E#*F#2 1,200 1,200 1,440

C#*D#*E#*F#3 Cambra humida 8,800 1,500 13,200

C#*D#*E#*F#4 2,200 2,200 4,840

m3 Paret estructural revestit a dues cares de 14 cm de gruix, de maó massís d'elaboració manual, HD, R-10, de 290x140x50
mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:5 (7,5
N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 4 N/mm2.

S'ha inclòs el revestiment de les dues cares amb   morter respecte al preu original del BEDEC.

15 G4F22557P
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T1 LONGITUD GRUIX ALÇADA

C#*D#*E#*F#2 2,200 0,140 0,500 0,154

m2 Retacat de coqueres i regularització de desperfectes a paraments de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid, tipus Master Emaco S544RS de BASF o similar, amb mitjans manuals.

16 G7J5U13P

C#*D#*E#*F#1 Zona passamurs i desperfectes 2,000 2,000

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

17 G2225241P

T1 Excavació per neteja superficial arqueta LONGITUD AMPLE ALÇADA

C#*D#*E#*F#2 5,000 5,000 0,400 10,000

PRESSUPOST  RIR: 2015/055OBRA 01
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m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants
de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per
fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

1 EQN2U01P

C#*D#*E#*F#1 Escala interior 2,700 2,700

u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3 graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges tipus HILTI M-12 o equivalent

2 EQN2U02P

u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat
d'arqueta

3 K878C118P

m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T,
de 4´´ de mida  (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm), fixat a llosa de formigó

4 GF22LD1P
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C#*D#*E#*F#1 Ventilació superior 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Ventilació inferior 3,500 3,500

u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a
camió.

5 G21B400P

C#*D#*E#*F#1 Interior 10,000 10,000

m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.

Canvi de rendiment degut a que son treballs en espais confinats

6 K2135343P

T1 M3 GRUIX NÚMERO

C#*D#*E#*F#2 secció passamur 1,000 0,300 2,000 0,600

m3 Reblert amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

7 G3C517HP

T1 M3 GRUIX NÚMERO

C#*D#*E#*F#2 secció passamur 1,000 0,300 2,000 0,600

u Desmuntatge de tub de ventilació existent i col·locació de nou de tub de ventilació amb diàmetre major, amb mitjans
manuals, regularització de desperfectes a paraments de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid,
tipus Master Emaco S544RS de BASF i segellat amb aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus
SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar i aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus
Sikadur 31 EF de Sika o similar càrrega de productes sobrants sobre camió,

8 G21B301P

m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a pressió, per treure pintures i desincrustació de restes
sòlides adherides a la superfície del parament amb desincrustants de calç i sals, per preparar el suport per rebre el
tractament de reparació i impermeabilització.

9 G7J5U12P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 1,500 7,200

C#*D#*E#*F#2 1,200 1,200 1,440

C#*D#*E#*F#3 Cambra humida 8,800 1,500 13,200

C#*D#*E#*F#4 2,200 2,200 4,840
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m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments verticals, amb mitjans manuals.

10 G7J5U15P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800

m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls
no solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del
mateix amb un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació de la superfície mitjançant rajat d'aigua a
pressió.

11 G7J5U16P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800

m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera, de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar, d'aplicació manual.

12 G7J5U17P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800

m Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i
sanejament de superfícies del junt amb moladora de diamant, aplicació de cordó de masilla monocomponent
hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i
col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu
epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar .

13 G7J5U20P

C#*D#*E#*F#1 Passamurs 0,310 2,000 0,620

m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o
similar, revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2.

14 G7J5U22P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 1,500 7,200

C#*D#*E#*F#2 1,200 1,200 1,440

C#*D#*E#*F#3 Cambra humida 8,800 1,500 13,200

C#*D#*E#*F#4 2,200 2,200 4,840
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m3 Paret estructural revestit a dues cares de 14 cm de gruix, de maó massís d'elaboració manual, HD, R-10, de 290x140x50
mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:5 (7,5
N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 4 N/mm2.

S'ha inclòs el revestiment de les dues cares amb   morter respecte al preu original del BEDEC.

15 G4F22557P

T1 LONGITUD GRUIX ALÇADA

C#*D#*E#*F#2 2,200 0,140 0,500 0,154

C#*D#*E#*F#3 LATERALS 2,200 0,140 0,300 0,092

C#*D#*E#*F#4 2,200 0,140 0,300 0,092

m2 Retacat de coqueres i regularització de desperfectes a paraments de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid, tipus Master Emaco S544RS de BASF o similar, amb mitjans manuals.

16 G7J5U13P

C#*D#*E#*F#1 Zona passamurs i desperfectes 2,000 2,000

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

17 G2225241P

T1 Excavació per neteja superficial arqueta LONGITUD AMPLE ALÇADA

C#*D#*E#*F#2 5,000 5,000 0,400 10,000

PRESSUPOST  RIR: 2015/055OBRA 01
R6B-RAMAL ANOIACAPÍTOL 06
D29TITOL 3 29

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants
de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per
fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

1 EQN2U01P

C#*D#*E#*F#1 Escala interior 3,700 3,700

u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3 graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges tipus HILTI M-12 o equivalent

2 EQN2U02P
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u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat
d'arqueta

3 K878C118P

m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T,
de 4´´ de mida  (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm), fixat a llosa de formigó

4 GF22LD1P

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

C#*D#*E#*F#2 Ventilació inferior 4,500 4,500

u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a
camió.

5 G21B400P

C#*D#*E#*F#1 Interior 14,000 14,000

m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.

Canvi de rendiment degut a que son treballs en espais confinats

6 K2135343P

T1 M3 GRUIX NÚMERO

C#*D#*E#*F#2 secció passamur 1,000 0,300 2,000 0,600

m3 Reblert amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

7 G3C517HP

T1 M3 GRUIX NÚMERO

C#*D#*E#*F#2 secció passamur 1,000 0,300 2,000 0,600

u Desmuntatge de tub de ventilació existent i col·locació de nou de tub de ventilació amb diàmetre major, amb mitjans
manuals, regularització de desperfectes a paraments de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid,
tipus Master Emaco S544RS de BASF i segellat amb aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus
SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar i aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus
Sikadur 31 EF de Sika o similar càrrega de productes sobrants sobre camió,

8 G21B301P

m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a pressió, per treure pintures i desincrustació de restes
sòlides adherides a la superfície del parament amb desincrustants de calç i sals, per preparar el suport per rebre el
tractament de reparació i impermeabilització.

9 G7J5U12P
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C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 1,500 7,200

C#*D#*E#*F#2 1,200 1,200 1,440

C#*D#*E#*F#3 Cambra humida 8,800 1,500 13,200

C#*D#*E#*F#4 2,200 2,200 4,840

m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments verticals, amb mitjans manuals.

10 G7J5U15P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800

m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls
no solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del
mateix amb un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació de la superfície mitjançant rajat d'aigua a
pressió.

11 G7J5U16P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800

m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera, de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar, d'aplicació manual.

12 G7J5U17P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800

m Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i
sanejament de superfícies del junt amb moladora de diamant, aplicació de cordó de masilla monocomponent
hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i
col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu
epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar .

13 G7J5U20P

C#*D#*E#*F#1 Passamurs 0,310 2,000 0,620

m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o
similar, revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2.

14 G7J5U22P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 1,500 7,200
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C#*D#*E#*F#2 1,200 1,200 1,440

C#*D#*E#*F#3 Cambra humida 8,800 1,500 13,200

C#*D#*E#*F#4 2,200 2,200 4,840

m Guardacos de protecció per fixar a escala de gat d'acer galvanitzat formada per anells circulars de diàmetre 660 mm amb
pletina de 40x4 mm col·locats cada 1000 mm, i 5 muntants verticals formats per rodons de 18 mm . Inclou part
proporcional de peces per fixació a escala

15 EQN2U04P

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

u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 810 mm de diàmetre i classe D400
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

16 GDDZCJD4

u Formació de forat de 0,80x0,80 m en sostre d'arqueta de formigó armat,a mà i amb compressor, inclosa perforació previa
i subjecció de la llosa per evitar la caiguda a l'interior. Càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

17 K2149C3P

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

m3 Paret estructural revestit a dues cares de 14 cm de gruix, de maó massís d'elaboració manual, HD, R-10, de 290x140x50
mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:5 (7,5
N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 4 N/mm2.

S'ha inclòs el revestiment de les dues cares amb   morter respecte al preu original del BEDEC.

18 G4F22557P

T1 LONGITUD GRUIX ALÇADA

C#*D#*E#*F#2 2,200 0,140 0,500 0,154

m2 Retacat de coqueres i regularització de desperfectes a paraments de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid, tipus Master Emaco S544RS de BASF o similar, amb mitjans manuals.

19 G7J5U13P

C#*D#*E#*F#1 Zona passamurs i desperfectes 2,000 2,000

PRESSUPOST  RIR: 2015/055OBRA 01
R6B-RAMAL ANOIACAPÍTOL 06
D30TITOL 3 30
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m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants
de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per
fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

1 EQN2U01P

C#*D#*E#*F#1 Escala interior 3,700 3,700

u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3 graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges tipus HILTI M-12 o equivalent

2 EQN2U02P

u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat
d'arqueta

3 K878C118P

m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T,
de 4´´ de mida  (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm), fixat a llosa de formigó

4 GF22LD1P

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

C#*D#*E#*F#2 Ventilació inferior 4,500 4,500

u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a
camió.

5 G21B400P

C#*D#*E#*F#1 Interior 14,000 14,000

m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.

Canvi de rendiment degut a que son treballs en espais confinats

6 K2135343P

T1 M3 GRUIX NÚMERO

C#*D#*E#*F#2 secció passamur 1,000 0,300 2,000 0,600

m3 Reblert amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

7 G3C517HP

T1 M3 GRUIX NÚMERO
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C#*D#*E#*F#2 secció passamur 1,000 0,300 2,000 0,600

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

8 G2225241P

T1 LONGITUD AMPLE ALÇADA

C#*D#*E#*F#2 1,920 1,500 1,500 4,320

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions

9 G228F10FP

T1 LONGITUD AMPLE ALÇADA

C#*D#*E#*F#2 1,920 1,800 0,600 2,074

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions

10 G228F60FP

T1 LONGITUD AMPLE ALÇADA

C#*D#*E#*F#2 1,920 1,300 0,900 2,246

C#*D#*E#*F#3 -1,92 0,196 -,37632

m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions

11 G2216101P

T1 Longitud Amplada Alçada

C#*D#*E#*F#2 1,920 10,000 0,200 3,840

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 500 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26,
UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

12 GFB1T32P

u Broc de formigó prefabricat de dimensions 58x90x95 per a tub de diàmetre 500, inclòs la preparació del terreny13 GDZ46C2P

EUR

PROJECTE D´ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L´ETAP DE LA LLOSSA DEL CAV

AMIDAMENTS Pàg.: 200

m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 10 km

14 G2R35037

C#*D#*E#*F#1 0,370 0,370

u Desmuntatge de tub de ventilació existent i col·locació de nou de tub de ventilació amb diàmetre major, amb mitjans
manuals, regularització de desperfectes a paraments de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid,
tipus Master Emaco S544RS de BASF i segellat amb aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus
SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar i aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus
Sikadur 31 EF de Sika o similar càrrega de productes sobrants sobre camió,

15 G21B301P

m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a pressió, per treure pintures i desincrustació de restes
sòlides adherides a la superfície del parament amb desincrustants de calç i sals, per preparar el suport per rebre el
tractament de reparació i impermeabilització.

16 G7J5U12P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 1,500 7,200

C#*D#*E#*F#2 1,200 1,200 1,440

C#*D#*E#*F#3 Cambra humida 8,800 1,500 13,200

C#*D#*E#*F#4 2,200 2,200 4,840

m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments verticals, amb mitjans manuals.

17 G7J5U15P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800

m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls
no solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del
mateix amb un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació de la superfície mitjançant rajat d'aigua a
pressió.

18 G7J5U16P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800

m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera, de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar, d'aplicació manual.

19 G7J5U17P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800
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C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800

m Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i
sanejament de superfícies del junt amb moladora de diamant, aplicació de cordó de masilla monocomponent
hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i
col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu
epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar .

20 G7J5U20P

C#*D#*E#*F#1 Passamurs 0,310 2,000 0,620

m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o
similar, revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2.

21 G7J5U22P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 1,500 7,200

C#*D#*E#*F#2 1,200 1,200 1,440

C#*D#*E#*F#3 Cambra humida 8,800 1,500 13,200

C#*D#*E#*F#4 2,200 2,200 4,840

m Guardacos de protecció per fixar a escala de gat d'acer galvanitzat formada per anells circulars de diàmetre 660 mm amb
pletina de 40x4 mm col·locats cada 1000 mm, i 5 muntants verticals formats per rodons de 18 mm . Inclou part
proporcional de peces per fixació a escala

22 EQN2U04P

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

u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 810 mm de diàmetre i classe D400
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

23 GDDZCJD4

u Formació de forat de 0,80x0,80 m en sostre d'arqueta de formigó armat,a mà i amb compressor, inclosa perforació previa
i subjecció de la llosa per evitar la caiguda a l'interior. Càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

24 K2149C3P

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

u Vàlvula de retenció de clapeta PE, amb brides, de 500 mm de diàmetre nominal  muntada superficialment25 EN8218GP
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m2 Retacat de coqueres i regularització de desperfectes a paraments de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid, tipus Master Emaco S544RS de BASF o similar, amb mitjans manuals.

26 G7J5U13P

C#*D#*E#*F#1 Zona passamurs i desperfectes 2,000 2,000

u Formació de passamur en paret existent per a nou desguàs de PEAD DN 500 inclou

Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor.

Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, , aplicació de cordó de masilla
monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter
epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada
amb el mur, i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar adherida
amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar .

27 G7J5U26P

PRESSUPOST  RIR: 2015/055OBRA 01
R6B-RAMAL ANOIACAPÍTOL 06
D31TITOL 3 31

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants
de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per
fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

1 EQN2U01P

C#*D#*E#*F#1 Escala interior 2,700 2,700

u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3 graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges tipus HILTI M-12 o equivalent

2 EQN2U02P

u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat
d'arqueta

3 K878C118P

m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T,
de 4´´ de mida  (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm), fixat a llosa de formigó

4 GF22LD1P

C#*D#*E#*F#1 Ventilació superior 1,000 1,000
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C#*D#*E#*F#2 Ventilació inferior 3,500 3,500

u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a
camió.

5 G21B400P

C#*D#*E#*F#1 Interior 10,000 10,000

m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.

Canvi de rendiment degut a que son treballs en espais confinats

6 K2135343P

T1 M3 GRUIX NÚMERO

C#*D#*E#*F#2 secció passamur 1,000 0,300 2,000 0,600

m3 Reblert amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

7 G3C517HP

T1 M3 GRUIX NÚMERO

C#*D#*E#*F#2 secció passamur 1,000 0,300 2,000 0,600

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

8 G2225241P

T1 LONGITUD AMPLE ALÇADA

C#*D#*E#*F#2 6,250 1,500 1,500 14,063

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions

9 G228F10FP

T1 LONGITUD AMPLE ALÇADA

C#*D#*E#*F#2 6,250 1,800 0,600 6,750

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions

10 G228F60FP
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T1 LONGITUD AMPLE ALÇADA

C#*D#*E#*F#2 6,250 1,300 0,900 7,313

C#*D#*E#*F#3 6,250 -,283 -1,76875

m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions

11 G2216101P

T1 Longitud Amplada Alçada

C#*D#*E#*F#2 6,230 10,000 0,200 12,460

u Broc de formigó prefabricat de dimensions 58x90x95 per a tub de diàmetre 600, inclòs la preparació del terreny12 GDZ46C3P

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 630 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26,
UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

13 GFB1T33P

m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 10 km

14 G2R35037

C#*D#*E#*F#1 1,790 1,790

u Desmuntatge de tub de ventilació existent i col·locació de nou de tub de ventilació amb diàmetre major, amb mitjans
manuals, regularització de desperfectes a paraments de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid,
tipus Master Emaco S544RS de BASF i segellat amb aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus
SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar i aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus
Sikadur 31 EF de Sika o similar càrrega de productes sobrants sobre camió,

15 G21B301P

m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a pressió, per treure pintures i desincrustació de restes
sòlides adherides a la superfície del parament amb desincrustants de calç i sals, per preparar el suport per rebre el
tractament de reparació i impermeabilització.

16 G7J5U12P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 1,500 7,200

C#*D#*E#*F#2 1,200 1,200 1,440

C#*D#*E#*F#3 Cambra humida 8,800 1,500 13,200

C#*D#*E#*F#4 2,200 2,200 4,840
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m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments verticals, amb mitjans manuals.

17 G7J5U15P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800

m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls
no solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del
mateix amb un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació de la superfície mitjançant rajat d'aigua a
pressió.

18 G7J5U16P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800

m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera, de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar, d'aplicació manual.

19 G7J5U17P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800

m Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i
sanejament de superfícies del junt amb moladora de diamant, aplicació de cordó de masilla monocomponent
hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i
col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu
epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar .

20 G7J5U20P

C#*D#*E#*F#1 Passamurs 0,310 2,000 0,620

m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o
similar, revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2.

21 G7J5U22P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 1,500 7,200

C#*D#*E#*F#2 1,200 1,200 1,440

C#*D#*E#*F#3 Cambra humida 8,800 1,500 13,200

C#*D#*E#*F#4 2,200 2,200 4,840
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u Vàlvula de retenció de clapeta PE, amb brides, de 500 mm de diàmetre nominal  muntada superficialment22 EN8218GP

m2 Retacat de coqueres i regularització de desperfectes a paraments de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid, tipus Master Emaco S544RS de BASF o similar, amb mitjans manuals.

23 G7J5U13P

C#*D#*E#*F#1 Zona passamurs i desperfectes 2,000 2,000

u Formació de passamur en paret existent per a nou desguàs de PEAD DN 600 inclou

Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor.

Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, , aplicació de cordó de masilla
monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter
epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada
amb el mur, i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar adherida
amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar .

24 G7J5U27P

PRESSUPOST  RIR: 2015/055OBRA 01
R6B-RAMAL ANOIACAPÍTOL 06
D32TITOL 3 32

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants
de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per
fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

1 EQN2U01P

C#*D#*E#*F#1 Escala interior 3,700 3,700

u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3 graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges tipus HILTI M-12 o equivalent

2 EQN2U02P

u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat
d'arqueta

3 K878C118P

EUR
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m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T,
de 4´´ de mida  (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm), fixat a llosa de formigó

4 GF22LD1P

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

C#*D#*E#*F#2 Ventilació inferior 4,500 4,500

u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a
camió.

5 G21B400P

C#*D#*E#*F#1 Interior 14,000 14,000

m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.

Canvi de rendiment degut a que son treballs en espais confinats

6 K2135343P

T1 M3 GRUIX NÚMERO

C#*D#*E#*F#2 secció passamur 1,000 0,300 2,000 0,600

m3 Reblert amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

7 G3C517HP

T1 M3 GRUIX NÚMERO

C#*D#*E#*F#2 secció passamur 1,000 0,300 2,000 0,600

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

8 G2225241P

T1 LONGITUD AMPLE ALÇADA

C#*D#*E#*F#2 2,250 1,500 1,500 5,063

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions

9 G228F10FP

T1 LONGITUD AMPLE ALÇADA

C#*D#*E#*F#2 2,250 1,800 0,600 2,430
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m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions

10 G228F60FP

T1 LONGITUD AMPLE ALÇADA

C#*D#*E#*F#2 2,250 1,300 0,900 2,633

C#*D#*E#*F#3 -2,25 0,283 -,63675

m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions

11 G2216101P

T1 Longitud Amplada Alçada

C#*D#*E#*F#2 2,240 10,000 0,200 4,480

u Broc de formigó prefabricat de dimensions 58x90x95 per a tub de diàmetre 600, inclòs la preparació del terreny12 GDZ46C3P

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 630 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26,
UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

13 GFB1T33P

u Desmuntatge de tub de ventilació existent i col·locació de nou de tub de ventilació amb diàmetre major, amb mitjans
manuals, regularització de desperfectes a paraments de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid,
tipus Master Emaco S544RS de BASF i segellat amb aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus
SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar i aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus
Sikadur 31 EF de Sika o similar càrrega de productes sobrants sobre camió,

14 G21B301P

m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a pressió, per treure pintures i desincrustació de restes
sòlides adherides a la superfície del parament amb desincrustants de calç i sals, per preparar el suport per rebre el
tractament de reparació i impermeabilització.

15 G7J5U12P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 1,500 7,200

C#*D#*E#*F#2 1,200 1,200 1,440

C#*D#*E#*F#3 Cambra humida 8,800 1,500 13,200

C#*D#*E#*F#4 2,200 2,200 4,840
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m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments verticals, amb mitjans manuals.

16 G7J5U15P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800

m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls
no solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del
mateix amb un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació de la superfície mitjançant rajat d'aigua a
pressió.

17 G7J5U16P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800

m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera, de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar, d'aplicació manual.

18 G7J5U17P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800

m Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i
sanejament de superfícies del junt amb moladora de diamant, aplicació de cordó de masilla monocomponent
hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i
col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu
epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar .

19 G7J5U20P

C#*D#*E#*F#1 Passamurs 0,310 2,000 0,620

m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o
similar, revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2.

20 G7J5U22P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 1,500 7,200

C#*D#*E#*F#2 1,200 1,200 1,440

C#*D#*E#*F#3 Cambra humida 8,800 1,500 13,200

C#*D#*E#*F#4 2,200 2,200 4,840

m Guardacos de protecció per fixar a escala de gat d'acer galvanitzat formada per anells circulars de diàmetre 660 mm amb
pletina de 40x4 mm col·locats cada 1000 mm, i 5 muntants verticals formats per rodons de 18 mm . Inclou part
proporcional de peces per fixació a escala

21 EQN2U04P
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C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 810 mm de diàmetre i classe D400
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

22 GDDZCJD4

u Formació de forat de 0,80x0,80 m en sostre d'arqueta de formigó armat,a mà i amb compressor, inclosa perforació previa
i subjecció de la llosa per evitar la caiguda a l'interior. Càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

23 K2149C3P

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

u Vàlvula de retenció de clapeta PE, amb brides, de 500 mm de diàmetre nominal  muntada superficialment24 EN8218GP

m2 Retacat de coqueres i regularització de desperfectes a paraments de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid, tipus Master Emaco S544RS de BASF o similar, amb mitjans manuals.

25 G7J5U13P

C#*D#*E#*F#1 Zona passamurs i desperfectes 2,000 2,000

u Formació de passamur en paret existent per a nou desguàs de PEAD DN 600 inclou

Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor.

Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, , aplicació de cordó de masilla
monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter
epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada
amb el mur, i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar adherida
amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar .

26 G7J5U27P

PRESSUPOST  RIR: 2015/055OBRA 01
R6B-RAMAL ANOIACAPÍTOL 06
D33TITOL 3 33

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants
de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per
fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

1 EQN2U01P

EUR
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C#*D#*E#*F#1 Escala interior 2,700 2,700

u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3 graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges tipus HILTI M-12 o equivalent

2 EQN2U02P

u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat
d'arqueta

3 K878C118P

m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T,
de 4´´ de mida  (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm), fixat a llosa de formigó

4 GF22LD1P

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

C#*D#*E#*F#2 Ventilació inferior 3,500 3,500

u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a
camió.

5 G21B400P

C#*D#*E#*F#1 Interior 10,000 10,000

m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.

Canvi de rendiment degut a que son treballs en espais confinats

6 K2135343P

T1 M3 GRUIX NÚMERO

C#*D#*E#*F#2 secció passamur 1,000 0,300 2,000 0,600

m3 Reblert amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

7 G3C517HP

T1 M3 GRUIX NÚMERO

C#*D#*E#*F#2 secció passamur 1,000 0,300 2,000 0,600
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u Desmuntatge de tub de ventilació existent i col·locació de nou de tub de ventilació amb diàmetre major, amb mitjans
manuals, regularització de desperfectes a paraments de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid,
tipus Master Emaco S544RS de BASF i segellat amb aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus
SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar i aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus
Sikadur 31 EF de Sika o similar càrrega de productes sobrants sobre camió,

8 G21B301P

m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a pressió, per treure pintures i desincrustació de restes
sòlides adherides a la superfície del parament amb desincrustants de calç i sals, per preparar el suport per rebre el
tractament de reparació i impermeabilització.

9 G7J5U12P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 1,500 7,200

C#*D#*E#*F#2 1,200 1,200 1,440

C#*D#*E#*F#3 Cambra humida 8,800 1,500 13,200

C#*D#*E#*F#4 2,200 2,200 4,840

m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments verticals, amb mitjans manuals.

10 G7J5U15P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800

m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls
no solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del
mateix amb un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació de la superfície mitjançant rajat d'aigua a
pressió.

11 G7J5U16P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800

m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera, de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar, d'aplicació manual.

12 G7J5U17P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800

EUR
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m Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i
sanejament de superfícies del junt amb moladora de diamant, aplicació de cordó de masilla monocomponent
hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i
col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu
epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar .

13 G7J5U20P

C#*D#*E#*F#1 Passamurs 0,310 2,000 0,620

m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o
similar, revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2.

14 G7J5U22P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 1,500 7,200

C#*D#*E#*F#2 1,200 1,200 1,440

C#*D#*E#*F#3 Cambra humida 8,800 1,500 13,200

C#*D#*E#*F#4 2,200 2,200 4,840

m3 Paret estructural revestit a dues cares de 14 cm de gruix, de maó massís d'elaboració manual, HD, R-10, de 290x140x50
mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:5 (7,5
N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 4 N/mm2.

S'ha inclòs el revestiment de les dues cares amb   morter respecte al preu original del BEDEC.

15 G4F22557P

T1 LONGITUD GRUIX ALÇADA

C#*D#*E#*F#2 2,200 0,140 0,500 0,154

C#*D#*E#*F#3 LATERALS 2,200 0,140 0,300 0,092

C#*D#*E#*F#4 2,200 0,140 0,300 0,092

m2 Retacat de coqueres i regularització de desperfectes a paraments de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid, tipus Master Emaco S544RS de BASF o similar, amb mitjans manuals.

16 G7J5U13P

C#*D#*E#*F#1 Zona passamurs i desperfectes 2,000 2,000
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m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants
de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per
fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

1 EQN2U01P

C#*D#*E#*F#1 Escala interior 2,750 2,750

u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3 graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges tipus HILTI M-12 o equivalent

2 EQN2U02P

u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat
d'arqueta

3 K878C118P

m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T,
de 4´´ de mida  (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm), fixat a llosa de formigó

4 GF22LD1P

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

C#*D#*E#*F#2 Ventilació inferior 3,550 3,550

u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a
camió.

5 G21B400P

C#*D#*E#*F#1 Interior 10,000 10,000

m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.

Canvi de rendiment degut a que son treballs en espais confinats

6 K2135343P

T1 M3 GRUIX NÚMERO

C#*D#*E#*F#2 secció passamur 1,000 0,300 2,000 0,600

u Desmuntatge de tub de ventilació existent i col·locació de nou de tub de ventilació amb diàmetre major, amb mitjans
manuals, regularització de desperfectes a paraments de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid,
tipus Master Emaco S544RS de BASF i segellat amb aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus
SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar i aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus
Sikadur 31 EF de Sika o similar càrrega de productes sobrants sobre camió,

7 G21B301P

EUR
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m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a pressió, per treure pintures i desincrustació de restes
sòlides adherides a la superfície del parament amb desincrustants de calç i sals, per preparar el suport per rebre el
tractament de reparació i impermeabilització.

8 G7J5U12P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 1,500 7,200

C#*D#*E#*F#2 1,200 1,200 1,440

C#*D#*E#*F#3 Cambra humida 8,800 1,500 13,200

C#*D#*E#*F#4 2,200 2,200 4,840

m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments verticals, amb mitjans manuals.

9 G7J5U15P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800

m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls
no solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del
mateix amb un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació de la superfície mitjançant rajat d'aigua a
pressió.

10 G7J5U16P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800

m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera, de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar, d'aplicació manual.

11 G7J5U17P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800

m Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i
sanejament de superfícies del junt amb moladora de diamant, aplicació de cordó de masilla monocomponent
hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i
col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu
epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar .

12 G7J5U20P

C#*D#*E#*F#1 Passamurs 0,310 2,000 0,620
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m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o
similar, revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2.

13 G7J5U22P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 1,500 7,200

C#*D#*E#*F#2 1,200 1,200 1,440

C#*D#*E#*F#3 Cambra humida 8,800 1,500 13,200

C#*D#*E#*F#4 2,200 2,200 4,840

m3 Paret estructural revestit a dues cares de 14 cm de gruix, de maó massís d'elaboració manual, HD, R-10, de 290x140x50
mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:5 (7,5
N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 4 N/mm2.

S'ha inclòs el revestiment de les dues cares amb   morter respecte al preu original del BEDEC.

14 G4F22557P

T1 LONGITUD GRUIX ALÇADA

C#*D#*E#*F#2 2,200 0,140 0,500 0,154

m2 Retacat de coqueres i regularització de desperfectes a paraments de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid, tipus Master Emaco S544RS de BASF o similar, amb mitjans manuals.

15 G7J5U13P

C#*D#*E#*F#1 Zona passamurs i desperfectes 2,000 2,000

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

16 G2225241P

T1 Excavació per neteja superficial arqueta LONGITUD AMPLE ALÇADA

C#*D#*E#*F#2 5,000 5,000 0,400 10,000

PRESSUPOST  RIR: 2015/055OBRA 01
R6B-RAMAL ANOIACAPÍTOL 06
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m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants
de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per
fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

1 EQN2U01P
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C#*D#*E#*F#1 Escala interior 2,500 2,500

u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3 graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges tipus HILTI M-12 o equivalent

2 EQN2U02P

u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat
d'arqueta

3 K878C118P

m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T,
de 4´´ de mida  (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm), fixat a llosa de formigó

4 GF22LD1P

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

C#*D#*E#*F#2 Ventilació inferior 3,300 3,300

u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a
camió.

5 G21B400P

C#*D#*E#*F#1 Interior 9,000 9,000

m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.

Canvi de rendiment degut a que son treballs en espais confinats

6 K2135343P

T1 M3 GRUIX NÚMERO

C#*D#*E#*F#2 secció passamur 1,000 0,300 2,000 0,600

u Desmuntatge de tub de ventilació existent i col·locació de nou de tub de ventilació amb diàmetre major, amb mitjans
manuals, regularització de desperfectes a paraments de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid,
tipus Master Emaco S544RS de BASF i segellat amb aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus
SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar i aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus
Sikadur 31 EF de Sika o similar càrrega de productes sobrants sobre camió,

7 G21B301P
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m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a pressió, per treure pintures i desincrustació de restes
sòlides adherides a la superfície del parament amb desincrustants de calç i sals, per preparar el suport per rebre el
tractament de reparació i impermeabilització.

8 G7J5U12P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 1,500 7,200

C#*D#*E#*F#2 1,200 1,200 1,440

C#*D#*E#*F#3 Cambra humida 8,800 1,500 13,200

C#*D#*E#*F#4 2,200 2,200 4,840

m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments verticals, amb mitjans manuals.

9 G7J5U15P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800

m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls
no solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del
mateix amb un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació de la superfície mitjançant rajat d'aigua a
pressió.

10 G7J5U16P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800

m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera, de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar, d'aplicació manual.

11 G7J5U17P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800

m Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i
sanejament de superfícies del junt amb moladora de diamant, aplicació de cordó de masilla monocomponent
hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i
col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu
epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar .

12 G7J5U20P

C#*D#*E#*F#1 Passamurs 0,310 2,000 0,620
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m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o
similar, revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2.

13 G7J5U22P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 1,500 7,200

C#*D#*E#*F#2 1,200 1,200 1,440

C#*D#*E#*F#3 Cambra humida 8,800 1,500 13,200

C#*D#*E#*F#4 2,200 2,200 4,840

m3 Paret estructural revestit a dues cares de 14 cm de gruix, de maó massís d'elaboració manual, HD, R-10, de 290x140x50
mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:5 (7,5
N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 4 N/mm2.

S'ha inclòs el revestiment de les dues cares amb   morter respecte al preu original del BEDEC.

14 G4F22557P

T1 LONGITUD GRUIX ALÇADA

C#*D#*E#*F#2 2,200 0,140 0,500 0,154

C#*D#*E#*F#3 LATERALS 2,200 0,140 0,300 0,092

C#*D#*E#*F#4 2,200 0,140 0,300 0,092

m2 Retacat de coqueres i regularització de desperfectes a paraments de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid, tipus Master Emaco S544RS de BASF o similar, amb mitjans manuals.

15 G7J5U13P

C#*D#*E#*F#1 Zona passamurs i desperfectes 2,000 2,000

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

16 G2225241P

T1 Excavació per neteja superficial arqueta LONGITUD AMPLE ALÇADA

C#*D#*E#*F#2 5,000 5,000 0,400 10,000
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m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants
de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per
fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

1 EQN2U01P

C#*D#*E#*F#1 Escala interior 2,700 2,700

u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3 graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges tipus HILTI M-12 o equivalent

2 EQN2U02P

u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat
d'arqueta

3 K878C118P

m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T,
de 4´´ de mida  (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm), fixat a llosa de formigó

4 GF22LD1P

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

C#*D#*E#*F#2 Ventilació inferior 3,500 3,500

u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a
camió.

5 G21B400P

C#*D#*E#*F#1 Interior 10,000 10,000

m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.

Canvi de rendiment degut a que son treballs en espais confinats

6 K2135343P

T1 M3 GRUIX NÚMERO

C#*D#*E#*F#2 secció passamur 1,000 0,300 2,000 0,600

m3 Reblert amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

7 G3C517HP

T1 M3 GRUIX NÚMERO
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C#*D#*E#*F#2 secció passamur 1,000 0,300 2,000 0,600

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

8 G2225241P

T1 LONGITUD AMPLE ALÇADA

C#*D#*E#*F#2 7,900 1,500 1,500 17,775

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions

9 G228F10FP

T1 LONGITUD AMPLE ALÇADA

C#*D#*E#*F#2 7,900 1,800 0,600 8,532

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions

10 G228F60FP

T1 LONGITUD AMPLE ALÇADA

C#*D#*E#*F#2 7,900 1,300 0,900 9,243

C#*D#*E#*F#3 -7,9 0,196 -1,5484

m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions

11 G2216101P

T1 Longitud Amplada Alçada

C#*D#*E#*F#2 7,900 10,000 0,200 15,800

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 500 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26,
UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

12 GFB1T32P

u Broc de formigó prefabricat de dimensions 58x90x95 per a tub de diàmetre 500, inclòs la preparació del terreny13 GDZ46C2P
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m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 10 km

14 G2R35037

C#*D#*E#*F#1 1,580 1,580

m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a pressió, per treure pintures i desincrustació de restes
sòlides adherides a la superfície del parament amb desincrustants de calç i sals, per preparar el suport per rebre el
tractament de reparació i impermeabilització.

15 G7J5U12P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 1,500 7,200

C#*D#*E#*F#2 1,200 1,200 1,440

C#*D#*E#*F#3 Cambra humida 8,800 1,500 13,200

C#*D#*E#*F#4 2,200 2,200 4,840

m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments verticals, amb mitjans manuals.

16 G7J5U15P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800

m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls
no solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del
mateix amb un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació de la superfície mitjançant rajat d'aigua a
pressió.

17 G7J5U16P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800

m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera, de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar, d'aplicació manual.

18 G7J5U17P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800
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m Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i
sanejament de superfícies del junt amb moladora de diamant, aplicació de cordó de masilla monocomponent
hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i
col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu
epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar .

19 G7J5U20P

C#*D#*E#*F#1 Passamurs 0,310 2,000 0,620

m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o
similar, revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2.

20 G7J5U22P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 1,500 7,200

C#*D#*E#*F#2 1,200 1,200 1,440

C#*D#*E#*F#3 Cambra humida 8,800 1,500 13,200

C#*D#*E#*F#4 2,200 2,200 4,840

m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA2/C segons OC 28/2009, amb un perfil longitudinal de
secció doble ona i suports C-120 col·locats clavats a terra cada 2 m, per a una classe de contenció normal, amb nivell de
contenció N2, amplària de treball W4, índex de severitat A i deflexió dinàmica 1,1 m segons UNE-EN 1317-2, col·locada en
trams rectes o en corbes de radi igual o superior a 22 m

Canvi de rendiment per dispersió de les actuacions

21 GB2A4161P

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

m2 Retacat de coqueres i regularització de desperfectes a paraments de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid, tipus Master Emaco S544RS de BASF o similar, amb mitjans manuals.

22 G7J5U13P

C#*D#*E#*F#1 Zona passamurs i desperfectes 2,000 2,000

u Formació de passamur en paret existent per a nou desguàs de PEAD DN 500 inclou

Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor.

Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, , aplicació de cordó de masilla
monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter
epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada
amb el mur, i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar adherida
amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar .

23 G7J5U26P
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u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de forats per instal·lació de ventilació superficial fins a 150 mm de
diàmetre nominal amb un gruix de paret de 20 cm amb broca de diamant intercambiable, i segellat una vegada col·locada
la ventilació amb aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef
Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant
mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur

24 G21YB22P

C#*D#*E#*F#1 Perforació per ventilació 2,000 2,000
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m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants
de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per
fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

1 EQN2U01P

C#*D#*E#*F#1 Escala interior 4,700 4,700

u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3 graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges tipus HILTI M-12 o equivalent

2 EQN2U02P

u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat
d'arqueta

3 K878C118P

m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T,
de 4´´ de mida  (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm), fixat a llosa de formigó

4 GF22LD1P

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

C#*D#*E#*F#2 Ventilació inferior 5,500 5,500

u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a
camió.

5 G21B400P

C#*D#*E#*F#1 Interior 17,000 17,000
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m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.

Canvi de rendiment degut a que son treballs en espais confinats

6 K2135343P

T1 M3 GRUIX NÚMERO

C#*D#*E#*F#2 secció passamur 1,000 0,300 2,000 0,600

m3 Reblert amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

7 G3C517HP

T1 M3 GRUIX NÚMERO

C#*D#*E#*F#2 secció passamur 1,000 0,300 2,000 0,600

m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a pressió, per treure pintures i desincrustació de restes
sòlides adherides a la superfície del parament amb desincrustants de calç i sals, per preparar el suport per rebre el
tractament de reparació i impermeabilització.

8 G7J5U12P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 1,500 7,200

C#*D#*E#*F#2 1,200 1,200 1,440

C#*D#*E#*F#3 Cambra humida 8,800 1,500 13,200

C#*D#*E#*F#4 2,200 2,200 4,840

m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments verticals, amb mitjans manuals.

9 G7J5U15P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800

m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls
no solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del
mateix amb un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació de la superfície mitjançant rajat d'aigua a
pressió.

10 G7J5U16P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800
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m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera, de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar, d'aplicació manual.

11 G7J5U17P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800

m Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i
sanejament de superfícies del junt amb moladora de diamant, aplicació de cordó de masilla monocomponent
hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i
col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu
epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar .

12 G7J5U20P

C#*D#*E#*F#1 Passamurs 0,310 2,000 0,620

m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o
similar, revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2.

13 G7J5U22P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 1,500 7,200

C#*D#*E#*F#2 1,200 1,200 1,440

C#*D#*E#*F#3 Cambra humida 8,800 1,500 13,200

C#*D#*E#*F#4 2,200 2,200 4,840

m Guardacos de protecció per fixar a escala de gat d'acer galvanitzat formada per anells circulars de diàmetre 660 mm amb
pletina de 40x4 mm col·locats cada 1000 mm, i 5 muntants verticals formats per rodons de 18 mm . Inclou part
proporcional de peces per fixació a escala

14 EQN2U04P

C#*D#*E#*F#1 2,750 2,750

u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 810 mm de diàmetre i classe D400
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

15 GDDZCJD4

u Formació de forat de 0,80x0,80 m en sostre d'arqueta de formigó armat,a mà i amb compressor, inclosa perforació previa
i subjecció de la llosa per evitar la caiguda a l'interior. Càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

16 K2149C3P

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000
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u Execució de forat per drenatge en  mur lateral de dimensions 0,40x0,40 m . Inclou:

- Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió

- Reixa mosquitera interior fixada en paret.

-Reixeta de protecció prefabricada de lames de formigó fixada a l'arqueta.

17 K213001P

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

m2 Retacat de coqueres i regularització de desperfectes a paraments de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid, tipus Master Emaco S544RS de BASF o similar, amb mitjans manuals.

18 G7J5U13P

C#*D#*E#*F#1 Zona passamurs i desperfectes 2,000 2,000

u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de forats per instal·lació de ventilació superficial fins a 150 mm de
diàmetre nominal amb un gruix de paret de 20 cm amb broca de diamant intercambiable, i segellat una vegada col·locada
la ventilació amb aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef
Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant
mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur

19 G21YB22P

C#*D#*E#*F#1 Perforació per ventilació 2,000 2,000
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m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants
de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per
fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

1 EQN2U01P

C#*D#*E#*F#1 Escala interior 3,200 3,200

u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3 graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges tipus HILTI M-12 o equivalent

2 EQN2U02P
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u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat
d'arqueta

3 K878C118P

m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T,
de 4´´ de mida  (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm), fixat a llosa de formigó

4 GF22LD1P

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

C#*D#*E#*F#2 Ventilació inferior 4,000 4,000

u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a
camió.

5 G21B400P

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

m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.

Canvi de rendiment degut a que son treballs en espais confinats

6 K2135343P

T1 M3 GRUIX NÚMERO

C#*D#*E#*F#2 secció passamur 1,000 0,300 2,000 0,600

m3 Reblert amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

7 G3C517HP

T1 M3 GRUIX NÚMERO

C#*D#*E#*F#2 secció passamur 1,000 0,300 2,000 0,600

u Desmuntatge de tub de ventilació existent i col·locació de nou de tub de ventilació amb diàmetre major, amb mitjans
manuals, regularització de desperfectes a paraments de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid,
tipus Master Emaco S544RS de BASF i segellat amb aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus
SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar i aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus
Sikadur 31 EF de Sika o similar càrrega de productes sobrants sobre camió,

8 G21B301P

m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a pressió, per treure pintures i desincrustació de restes
sòlides adherides a la superfície del parament amb desincrustants de calç i sals, per preparar el suport per rebre el
tractament de reparació i impermeabilització.

9 G7J5U12P
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C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 1,500 7,200

C#*D#*E#*F#2 1,200 1,200 1,440

C#*D#*E#*F#3 Cambra humida 8,800 1,500 13,200

C#*D#*E#*F#4 2,200 2,200 4,840

m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments verticals, amb mitjans manuals.

10 G7J5U15P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800

m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls
no solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del
mateix amb un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació de la superfície mitjançant rajat d'aigua a
pressió.

11 G7J5U16P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800

m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera, de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar, d'aplicació manual.

12 G7J5U17P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800

m Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i
sanejament de superfícies del junt amb moladora de diamant, aplicació de cordó de masilla monocomponent
hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i
col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu
epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar .

13 G7J5U20P

C#*D#*E#*F#1 Passamurs 0,310 2,000 0,620

m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o
similar, revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2.

14 G7J5U22P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 1,500 7,200
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C#*D#*E#*F#2 1,200 1,200 1,440

C#*D#*E#*F#3 Cambra humida 8,800 1,500 13,200

C#*D#*E#*F#4 2,200 2,200 4,840

m3 Paret estructural revestit a dues cares de 14 cm de gruix, de maó massís d'elaboració manual, HD, R-10, de 290x140x50
mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:5 (7,5
N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 4 N/mm2.

S'ha inclòs el revestiment de les dues cares amb   morter respecte al preu original del BEDEC.

15 G4F22557P

T1 LONGITUD GRUIX ALÇADA

C#*D#*E#*F#2 2,200 0,140 0,500 0,154

m2 Retacat de coqueres i regularització de desperfectes a paraments de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid, tipus Master Emaco S544RS de BASF o similar, amb mitjans manuals.

16 G7J5U13P

C#*D#*E#*F#1 Zona passamurs i desperfectes 2,000 2,000

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

17 G2225241P

T1 Excavació per neteja superficial arqueta LONGITUD AMPLE ALÇADA

C#*D#*E#*F#2 5,000 5,000 0,400 10,000

PRESSUPOST  RIR: 2015/055OBRA 01
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants
de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per
fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

1 EQN2U01P

C#*D#*E#*F#1 Escala interior 4,700 4,700

EUR
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u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3 graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges tipus HILTI M-12 o equivalent

2 EQN2U02P

u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat
d'arqueta

3 K878C118P

m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T,
de 4´´ de mida  (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm), fixat a llosa de formigó

4 GF22LD1P

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

C#*D#*E#*F#2 Ventilació inferior 5,500 5,500

u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a
camió.

5 G21B400P

C#*D#*E#*F#1 Interior 17,000 17,000

m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.

Canvi de rendiment degut a que son treballs en espais confinats

6 K2135343P

T1 M3 GRUIX NÚMERO

C#*D#*E#*F#2 secció passamur 1,000 0,300 2,000 0,600

m3 Reblert amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

7 G3C517HP

T1 M3 GRUIX NÚMERO

C#*D#*E#*F#2 secció passamur 1,000 0,300 2,000 0,600

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

8 G2225241P

T1 LONGITUD AMPLE ALÇADA

C#*D#*E#*F#2 7,310 1,500 1,500 16,448
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m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions

9 G228F10FP

T1 LONGITUD AMPLE ALÇADA

C#*D#*E#*F#2 7,310 1,800 0,600 7,895

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions

10 G228F60FP

T1 LONGITUD AMPLE ALÇADA

C#*D#*E#*F#2 7,310 1,300 0,900 8,553

C#*D#*E#*F#3 -7,31 0,196 -1,43276

m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions

11 G2216101P

T1 Longitud Amplada Alçada

C#*D#*E#*F#2 7,310 10,000 0,200 14,620

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 500 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26,
UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

12 GFB1T32P

u Broc de formigó prefabricat de dimensions 58x90x95 per a tub de diàmetre 500, inclòs la preparació del terreny13 GDZ46C2P

m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 10 km

14 G2R35037

C#*D#*E#*F#1 1,433 1,433
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u Desmuntatge de tub de ventilació existent i col·locació de nou de tub de ventilació amb diàmetre major, amb mitjans
manuals, regularització de desperfectes a paraments de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid,
tipus Master Emaco S544RS de BASF i segellat amb aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus
SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar i aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus
Sikadur 31 EF de Sika o similar càrrega de productes sobrants sobre camió,

15 G21B301P

m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a pressió, per treure pintures i desincrustació de restes
sòlides adherides a la superfície del parament amb desincrustants de calç i sals, per preparar el suport per rebre el
tractament de reparació i impermeabilització.

16 G7J5U12P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 1,500 7,200

C#*D#*E#*F#2 1,200 1,200 1,440

C#*D#*E#*F#3 Cambra humida 8,800 1,500 13,200

C#*D#*E#*F#4 2,200 2,200 4,840

m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments verticals, amb mitjans manuals.

17 G7J5U15P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800

m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls
no solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del
mateix amb un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació de la superfície mitjançant rajat d'aigua a
pressió.

18 G7J5U16P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800

m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera, de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar, d'aplicació manual.

19 G7J5U17P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800
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m Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i
sanejament de superfícies del junt amb moladora de diamant, aplicació de cordó de masilla monocomponent
hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i
col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu
epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar .

20 G7J5U20P

C#*D#*E#*F#1 Passamurs 0,310 2,000 0,620

m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o
similar, revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2.

21 G7J5U22P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 1,500 7,200

C#*D#*E#*F#2 1,200 1,200 1,440

C#*D#*E#*F#3 Cambra humida 8,800 1,500 13,200

C#*D#*E#*F#4 2,200 2,200 4,840

m Guardacos de protecció per fixar a escala de gat d'acer galvanitzat formada per anells circulars de diàmetre 660 mm amb
pletina de 40x4 mm col·locats cada 1000 mm, i 5 muntants verticals formats per rodons de 18 mm . Inclou part
proporcional de peces per fixació a escala

22 EQN2U04P

C#*D#*E#*F#1 2,750 2,750

u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 810 mm de diàmetre i classe D400
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

23 GDDZCJD4

u Formació de forat de 0,80x0,80 m en sostre d'arqueta de formigó armat,a mà i amb compressor, inclosa perforació previa
i subjecció de la llosa per evitar la caiguda a l'interior. Càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

24 K2149C3P

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

u Vàlvula de retenció de clapeta PE, amb brides, de 500 mm de diàmetre nominal  muntada superficialment25 EN8218GP

m2 Retacat de coqueres i regularització de desperfectes a paraments de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid, tipus Master Emaco S544RS de BASF o similar, amb mitjans manuals.

26 G7J5U13P
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C#*D#*E#*F#1 Zona passamurs i desperfectes 2,000 2,000

u Formació de passamur en paret existent per a nou desguàs de PEAD DN 500 inclou

Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor.

Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, , aplicació de cordó de masilla
monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter
epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada
amb el mur, i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar adherida
amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar .

27 G7J5U26P
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m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants
de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per
fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

1 EQN2U01P

C#*D#*E#*F#1 Escala interior 4,500 4,500

u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3 graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges tipus HILTI M-12 o equivalent

2 EQN2U02P

u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat
d'arqueta

3 K878C118P

m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T,
de 4´´ de mida  (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm), fixat a llosa de formigó

4 GF22LD1P

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

C#*D#*E#*F#2 Ventilació inferior 5,300 5,300
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u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a
camió.

5 G21B400P

C#*D#*E#*F#1 Interior 16,000 16,000

m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.

Canvi de rendiment degut a que son treballs en espais confinats

6 K2135343P

T1 M3 GRUIX NÚMERO

C#*D#*E#*F#2 secció passamur 1,000 0,300 2,000 0,600

m3 Reblert amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

7 G3C517HP

T1 M3 GRUIX NÚMERO

C#*D#*E#*F#2 secció passamur 1,000 0,300 2,000 0,600

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

8 G2225241P

T1 LONGITUD AMPLE ALÇADA

C#*D#*E#*F#2 4,880 1,500 1,500 10,980

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions

9 G228F10FP

T1 LONGITUD AMPLE ALÇADA

C#*D#*E#*F#2 4,880 1,800 0,600 5,270

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions

10 G228F60FP

T1 LONGITUD AMPLE ALÇADA

C#*D#*E#*F#2 4,880 1,300 0,900 5,710
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C#*D#*E#*F#3 4,880 -,196 -,95648

m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions

11 G2216101P

T1 Longitud Amplada Alçada

C#*D#*E#*F#2 4,380 10,000 0,200 8,760

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 500 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26,
UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

12 GFB1T32P

u Broc de formigó prefabricat de dimensions 58x90x95 per a tub de diàmetre 500, inclòs la preparació del terreny13 GDZ46C2P

m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 10 km

14 G2R35037

C#*D#*E#*F#1 0,951 0,951

u Desmuntatge de tub de ventilació existent i col·locació de nou de tub de ventilació amb diàmetre major, amb mitjans
manuals, regularització de desperfectes a paraments de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid,
tipus Master Emaco S544RS de BASF i segellat amb aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus
SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar i aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus
Sikadur 31 EF de Sika o similar càrrega de productes sobrants sobre camió,

15 G21B301P

m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a pressió, per treure pintures i desincrustació de restes
sòlides adherides a la superfície del parament amb desincrustants de calç i sals, per preparar el suport per rebre el
tractament de reparació i impermeabilització.

16 G7J5U12P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 1,500 7,200

C#*D#*E#*F#2 1,200 1,200 1,440

C#*D#*E#*F#3 Cambra humida 8,800 1,500 13,200

C#*D#*E#*F#4 2,200 2,200 4,840

m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments verticals, amb mitjans manuals.

17 G7J5U15P
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C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800

m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls
no solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del
mateix amb un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació de la superfície mitjançant rajat d'aigua a
pressió.

18 G7J5U16P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800

m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera, de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar, d'aplicació manual.

19 G7J5U17P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800

m Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i
sanejament de superfícies del junt amb moladora de diamant, aplicació de cordó de masilla monocomponent
hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i
col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu
epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar .

20 G7J5U20P

C#*D#*E#*F#1 Passamurs 0,310 2,000 0,620

m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o
similar, revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2.

21 G7J5U22P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 1,500 7,200

C#*D#*E#*F#2 1,200 1,200 1,440

C#*D#*E#*F#3 Cambra humida 8,800 1,500 13,200

C#*D#*E#*F#4 2,200 2,200 4,840

m Guardacos de protecció per fixar a escala de gat d'acer galvanitzat formada per anells circulars de diàmetre 660 mm amb
pletina de 40x4 mm col·locats cada 1000 mm, i 5 muntants verticals formats per rodons de 18 mm . Inclou part
proporcional de peces per fixació a escala

22 EQN2U04P
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C#*D#*E#*F#1 2,500 2,500

u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 810 mm de diàmetre i classe D400
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

23 GDDZCJD4

u Formació de forat de 0,80x0,80 m en sostre d'arqueta de formigó armat,a mà i amb compressor, inclosa perforació previa
i subjecció de la llosa per evitar la caiguda a l'interior. Càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

24 K2149C3P

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

u Vàlvula de retenció de clapeta PE, amb brides, de 500 mm de diàmetre nominal  muntada superficialment25 EN8218GP

m2 Retacat de coqueres i regularització de desperfectes a paraments de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid, tipus Master Emaco S544RS de BASF o similar, amb mitjans manuals.

26 G7J5U13P

C#*D#*E#*F#1 Zona passamurs i desperfectes 2,000 2,000

u Formació de passamur en paret existent per a nou desguàs de PEAD DN 500 inclou

Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor.

Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, , aplicació de cordó de masilla
monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter
epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada
amb el mur, i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar adherida
amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar .

27 G7J5U26P
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de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per
fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

1 EQN2U01P
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C#*D#*E#*F#1 Escala interior 3,200 3,200

u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3 graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges tipus HILTI M-12 o equivalent

2 EQN2U02P

u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat
d'arqueta

3 K878C118P

m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T,
de 4´´ de mida  (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm), fixat a llosa de formigó

4 GF22LD1P

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

C#*D#*E#*F#2 Ventilació inferior 4,000 4,000

u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a
camió.

5 G21B400P

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

m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.

Canvi de rendiment degut a que son treballs en espais confinats

6 K2135343P

T1 M3 GRUIX NÚMERO

C#*D#*E#*F#2 secció passamur 1,000 0,300 2,000 0,600

m3 Reblert amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

7 G3C517HP

T1 M3 GRUIX NÚMERO

C#*D#*E#*F#2 secció passamur 1,000 0,300 2,000 0,600

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

8 G2225241P
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T1 LONGITUD AMPLE ALÇADA

C#*D#*E#*F#2 4,390 1,500 1,500 9,878

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions

9 G228F10FP

T1 LONGITUD AMPLE ALÇADA

C#*D#*E#*F#2 4,390 1,800 0,600 4,741

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions

10 G228F60FP

T1 LONGITUD AMPLE ALÇADA

C#*D#*E#*F#2 4,390 1,300 0,900 5,136

C#*D#*E#*F#3 4,390 -,196 -,86044

m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions

11 G2216101P

T1 Longitud Amplada Alçada

C#*D#*E#*F#2 4,390 10,000 0,200 8,780

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 500 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26,
UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

12 GFB1T32P

u Broc de formigó prefabricat de dimensions 58x90x95 per a tub de diàmetre 500, inclòs la preparació del terreny13 GDZ46C2P

m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 10 km

14 G2R35037

C#*D#*E#*F#1 0,860 0,860
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u Desmuntatge de tub de ventilació existent i col·locació de nou de tub de ventilació amb diàmetre major, amb mitjans
manuals, regularització de desperfectes a paraments de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid,
tipus Master Emaco S544RS de BASF i segellat amb aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus
SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar i aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus
Sikadur 31 EF de Sika o similar càrrega de productes sobrants sobre camió,

15 G21B301P

m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a pressió, per treure pintures i desincrustació de restes
sòlides adherides a la superfície del parament amb desincrustants de calç i sals, per preparar el suport per rebre el
tractament de reparació i impermeabilització.

16 G7J5U12P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 1,500 7,200

C#*D#*E#*F#2 1,200 1,200 1,440

C#*D#*E#*F#3 Cambra humida 8,800 1,500 13,200

C#*D#*E#*F#4 2,200 2,200 4,840

m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments verticals, amb mitjans manuals.

17 G7J5U15P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800

m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls
no solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del
mateix amb un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació de la superfície mitjançant rajat d'aigua a
pressió.

18 G7J5U16P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800

m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera, de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar, d'aplicació manual.

19 G7J5U17P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800
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m Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i
sanejament de superfícies del junt amb moladora de diamant, aplicació de cordó de masilla monocomponent
hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i
col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu
epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar .

20 G7J5U20P

C#*D#*E#*F#1 Passamurs 0,310 2,000 0,620

m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o
similar, revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2.

21 G7J5U22P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 1,500 7,200

C#*D#*E#*F#2 1,200 1,200 1,440

C#*D#*E#*F#3 Cambra humida 8,800 1,500 13,200

C#*D#*E#*F#4 2,200 2,200 4,840

u Vàlvula de retenció de clapeta PE, amb brides, de 500 mm de diàmetre nominal  muntada superficialment22 EN8218GP

m2 Retacat de coqueres i regularització de desperfectes a paraments de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid, tipus Master Emaco S544RS de BASF o similar, amb mitjans manuals.

23 G7J5U13P

C#*D#*E#*F#1 Zona passamurs i desperfectes 2,000 2,000

u Formació de passamur en paret existent per a nou desguàs de PEAD DN 500 inclou

Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor.

Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, , aplicació de cordó de masilla
monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter
epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada
amb el mur, i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar adherida
amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar .

24 G7J5U26P
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m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants
de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per
fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

1 EQN2U01P

C#*D#*E#*F#1 Escala interior 4,500 4,500

u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3 graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges tipus HILTI M-12 o equivalent

2 EQN2U02P

u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat
d'arqueta

3 K878C118P

m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T,
de 4´´ de mida  (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm), fixat a llosa de formigó

4 GF22LD1P

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

C#*D#*E#*F#2 Ventilació inferior 5,300 5,300

m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.

Canvi de rendiment degut a que son treballs en espais confinats

5 K2135343P

T1 M3 GRUIX NÚMERO

C#*D#*E#*F#2 secció passamur 1,000 0,300 2,000 0,600

m3 Reblert amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

6 G3C517HP

T1 M3 GRUIX NÚMERO

C#*D#*E#*F#2 secció passamur 1,000 0,300 2,000 0,600

u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a
camió.

7 G21B400P
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C#*D#*E#*F#1 Interior 16,000 16,000

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

8 G2225241P

T1 LONGITUD AMPLE ALÇADA

C#*D#*E#*F#2 3,090 1,500 1,500 6,953

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions

9 G228F10FP

T1 LONGITUD AMPLE ALÇADA

C#*D#*E#*F#2 3,090 1,800 0,600 3,337

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions

10 G228F60FP

T1 LONGITUD AMPLE ALÇADA

C#*D#*E#*F#2 3,090 1,300 0,900 3,615

C#*D#*E#*F#3 3,090 -,196 -,60564

m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions

11 G2216101P

T1 Longitud Amplada Alçada

C#*D#*E#*F#2 3,090 10,000 0,200 6,180

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 500 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26,
UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

12 GFB1T32P

u Broc de formigó prefabricat de dimensions 58x90x95 per a tub de diàmetre 500, inclòs la preparació del terreny13 GDZ46C2P
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m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 10 km

14 G2R35037

C#*D#*E#*F#1 0,606 0,606

u Desmuntatge de tub de ventilació existent i col·locació de nou de tub de ventilació amb diàmetre major, amb mitjans
manuals, regularització de desperfectes a paraments de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid,
tipus Master Emaco S544RS de BASF i segellat amb aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus
SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar i aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus
Sikadur 31 EF de Sika o similar càrrega de productes sobrants sobre camió,

15 G21B301P

m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a pressió, per treure pintures i desincrustació de restes
sòlides adherides a la superfície del parament amb desincrustants de calç i sals, per preparar el suport per rebre el
tractament de reparació i impermeabilització.

16 G7J5U12P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 1,500 7,200

C#*D#*E#*F#2 1,200 1,200 1,440

C#*D#*E#*F#3 Cambra humida 8,800 1,500 13,200

C#*D#*E#*F#4 2,200 2,200 4,840

m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments verticals, amb mitjans manuals.

17 G7J5U15P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800

m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls
no solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del
mateix amb un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació de la superfície mitjançant rajat d'aigua a
pressió.

18 G7J5U16P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800

m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera, de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar, d'aplicació manual.

19 G7J5U17P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 4,800

EUR



PROJECTE D´ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L´ETAP DE LA LLOSSA DEL CAV

AMIDAMENTS Pàg.: 247

C#*D#*E#*F#2 Cambra humida 8,800 8,800

m Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i
sanejament de superfícies del junt amb moladora de diamant, aplicació de cordó de masilla monocomponent
hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i
col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu
epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar .

20 G7J5U20P

C#*D#*E#*F#1 Passamurs 0,310 2,000 0,620

m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o
similar, revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2.

21 G7J5U22P

C#*D#*E#*F#1 Cambra seca 4,800 1,500 7,200

C#*D#*E#*F#2 1,200 1,200 1,440

C#*D#*E#*F#3 Cambra humida 8,800 1,500 13,200

C#*D#*E#*F#4 2,200 2,200 4,840

m Guardacos de protecció per fixar a escala de gat d'acer galvanitzat formada per anells circulars de diàmetre 660 mm amb
pletina de 40x4 mm col·locats cada 1000 mm, i 5 muntants verticals formats per rodons de 18 mm . Inclou part
proporcional de peces per fixació a escala

22 EQN2U04P

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

u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 810 mm de diàmetre i classe D400
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

23 GDDZCJD4

u Formació de forat de 0,80x0,80 m en sostre d'arqueta de formigó armat,a mà i amb compressor, inclosa perforació previa
i subjecció de la llosa per evitar la caiguda a l'interior. Càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

24 K2149C3P

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

m2 Retacat de coqueres i regularització de desperfectes a paraments de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid, tipus Master Emaco S544RS de BASF o similar, amb mitjans manuals.

25 G7J5U13P

C#*D#*E#*F#1 Zona passamurs i desperfectes 2,000 2,000
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u Formació de passamur en paret existent per a nou desguàs de PEAD DN 500 inclou

Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor.

Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, , aplicació de cordó de masilla
monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter
epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada
amb el mur, i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar adherida
amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar .

26 G7J5U26P

PRESSUPOST  RIR: 2015/055OBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

PA Partida alçada a justificar per la  seguretat i salut de les obres  d'acord a l'annex corresponent del projecte1 NX010103

PRESSUPOST  RIR: 2015/055OBRA 01
GESTIÓ DE RESIDUSCAPÍTOL 08
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUSTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb
mitjans manuals

1 G2R24200

T1 Residus de construccio

C#*D#*E#*F#2 Inerts 0,262 0,262

C#*D#*E#*F#3 Metalls 0,071 0,071

C#*D#*E#*F#4 Fusta 0,255 0,255

C#*D#*E#*F#5 Plàstic 4,319 4,319

C#*D#*E#*F#6 Paper i cartró 1,145 1,145

C#*D#*E#*F#7 Especials 1,474 1,474

T9 Residus demolicio

C#*D#*E#*F#10 Inerts 9,840 9,840

C#*D#*E#*F#11 No especial 290,360 290,360

PRESSUPOST  RIR: 2015/055OBRA 01
GESTIÓ DE RESIDUSCAPÍTOL 08
CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUSTITOL 3 02
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat (PB
I2R540S0)

1 G2R540S0

C#*D#*E#*F#1 Residus especials  150111 1,466 1,466

C#*D#*E#*F#2 Residus especials 150110 0,008 0,008

m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat (PB)

2 G2R540E0

T1 Residus de demolició

C#*D#*E#*F#2 Inert 5,340 5,340

C#*D#*E#*F#3 Inert 4,500 4,500

C#*D#*E#*F#4 No especial 290,360 290,360

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i 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 15 i fins a 20 km

3 G2R6423A

T1 Residus construcció

C#*D#*E#*F#2 Inerts 0,262 0,262

C#*D#*E#*F#3 No especials 5,790 5,790

PRESSUPOST  RIR: 2015/055OBRA 01
GESTIÓ DE RESIDUSCAPÍTOL 08
DISPOSICIÓ DE RESIDUSTITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 G2RA7LP0

C#*D#*E#*F#1 49,020 49,020

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs,
segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

2 G2RA71H1
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T1 170107

C#*D#*E#*F#2 Demolicio 5,340 5,340

C#*D#*E#*F#3 Construccio 0,226 0,226

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

3 G2RA73G1

T1 Residus de demolicio

C#*D#*E#*F#2 barrejats 170107 4,500 4,500

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)

4 G2RA7580

T1 Residus de construccio

C#*D#*E#*F#2 barrejats 170904 0,036 0,036

m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no especials amb una densitat 0,2 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

5 G2RA6680

C#*D#*E#*F#1 170407 Metalls barrejats 0,360 0,360

C#*D#*E#*F#2 170405 Ferro i acer 0,018 0,018

C#*D#*E#*F#3 150104 Envasos metàl·lics 0,053 0,053

m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no especials amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

6 G2RA6770

T1 Construccio

C#*D#*E#*F#2 4,235 4,235

C#*D#*E#*F#3 0,084 0,084

T4 Demolicio

C#*D#*E#*F#6 290,000 290,000

m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

7 G2RA6890

C#*D#*E#*F#1 0,255 0,255
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m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no especials amb una densitat 0,04 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

8 G2RA6960

C#*D#*E#*F#1 1,145 1,145

kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats especials, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

9 G2RA8E00

C#*D#*E#*F#1 56,000 56,000

PRESSUPOST  RIR: 2015/055OBRA 01
CONTROL DE QUALITATCAPÍTOL 09

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 1031011 J03D2202

U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE
103104

2 J03D4204

U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 1035013 J03D8208

U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103502

4 J03DA209

U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103204

5 J03DK20H

U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 1146 J03DN10Z

U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de
cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN
12390-2 i UNE-EN 12390-3

7 J060770A
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U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció plena laminat en calent, segons
l'article 28-1 de la Instrucció EAE 2011

8 J0B11P0N

U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO 148-19 J0B1470A

U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat,
segons la norma UNE-EN ISO 6892-1

10 J0B16601

U Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO 7438 11 J0B1770B

U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN
ISO 15630-1

12 J0B21103

U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una
proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

13 J0B25101

U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO
15630-1

14 J0B28103

U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma
UNE 36068

15 J0B2G103

U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 10316 J2VCP10M

U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 693817 J2VCR10P

U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 35718 J2VCS10Q

U Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al trencament d'una mostra de làmina bituminosa per a
impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1

19 J7116106
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U Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 5362820 J7J11101

U Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 5362821 J7J12101

U Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 5362822 J7J14101

U Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma
UNE 53628

23 J7J15101

U Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 5362824 J7J16101

U Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a temperatura ambient d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

25 J7J17101

U Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una mostra de material elastomèric, segons la norma UNE ISO
1431-1

26 J7J1K602

U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 146127 J89X2102

U Determinació de les propietats inicials en tracció longitudinal a laboratori, d'un element de PRFV, segons la norma UNE-EN
1393

28 JFA1T60F

PRESSUPOST  RIR: 2015/055OBRA 01
VARISCAPÍTOL 10

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Implantació, transport, retirada, muntatge i desmuntatge d'instal·lacions auxiliars d'obra, materials d'obra d'acord amb la
planificació dels treballs definida pel director d'obra, incloent condicionament de la zona d'acopi, tancament provisional amb
tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de
formigó i els desplaçaments interns del personal des de zona d'acopi de material fins als punts. Inclou la restitució del
terreny a l'estat inicial un cop finaltizat el desmuntatge i el desplaçament. 

1 HQU1E37P
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€33,09mE7J5C4H2P Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de cautxú de secció 2x2 cm, col·locat amb adhesiu.

Canvi de rendiment donada la dispersió de les actuacions.

P- 1

(TRENTA-TRES EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

€30,88m2EAVUF22P Reixeta de formigó prefabricat de lames horitzontals de 0,40 x 0,40 m per fixar en paret d'arqueta
col·locada amb fixacions mecàniques

P- 2

(TRENTA EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

€68,41m2EAVUF220P Mosquitera fixa de 0,5 a 0,8 m d'amplària i 0,8 a 1,2 m d'alçària, amb bastiment perimetral de perfils
d'alumini lacat, i tela de fils de polièster, col·locada amb fixacions mecàniques.

Canvi de rendiment per la dispersió de les actuacions

P- 3

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

€866,10uEN8217GP Vàlvula de retenció de clapeta PE, amb brides, de 400 mm de diàmetre nominal muntada
superficialment

P- 4

(VUIT-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

€1.136,88uEN8218GP Vàlvula de retenció de clapeta PE, amb brides, de 500 mm de diàmetre nominal muntada
superficialment

P- 5

(MIL  CENT TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

€396,15mEQN2U01P Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per muntants laterals de
80x40x4mm i muntants de secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior separats
280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a paret d'arqueta i ancoratge mecànic amb
tacs químics 

P- 6

(TRES-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

€254,13uEQN2U02P Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per a accés als pericons formada per
dos muntants de 1,10m d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3 graons de
20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x
4mm i dos ancoratges tipus HILTI M-12 o equivalent

P- 7

(DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

€210,37mEQN2U04P Guardacos de protecció per fixar a escala de gat d'acer galvanitzat formada per anells circulars
de diàmetre 660 mm amb pletina de 40x4 mm col·locats cada 1000 mm, i 5 muntants verticals
formats per rodons de 18 mm . Inclou part proporcional de peces per fixació a escala

P- 8

(DOS-CENTS DEU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

€105,66m3G2144301P Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor.

Canvi de rendiment degut a que es tracta d'actuacions confinades

P- 9

(CENT CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

€18,76mG21B300P Desmuntatge de tapa de xapa metal·lica de pou de 1,20 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

P- 10

(DIVUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

€90,52uG21B301P Desmuntatge de tub de ventilació existent i col·locació de nou de tub de ventilació amb diàmetre
major, amb mitjans manuals, regularització de desperfectes a paraments de formigó amb morter
polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid, tipus Master Emaco S544RS de BASF i segellat amb
aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa
DeNeef Technologies o similar i aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur
31 EF de Sika o similar càrrega de productes sobrants sobre camió,

P- 11

(NORANTA EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

€4,46uG21B400P Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i reparació de la superficie amb
morter, inclos carrega a camió.

P- 12

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)
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€14,17mG21DKG02 Demolició de pou de 150x150 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió

P- 13

(CATORZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

€536,61uG21YB220 Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre
nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb broca de diamant intercambiable

P- 14

(CINC-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

€299,43uG21YB22P Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de forats per instal·lació de ventilació
superficial fins a 150 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret de 20 cm amb broca de
diamant intercambiable, i segellat una vegada col·locada la ventilació amb aplicació de cordó de
masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o
similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar
formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur

P- 15

(DOS-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

€10,96m3G2213201P Excavació en zona de desmunt, de terreny de trànsit, utilitzant escarificadora i càrrega sobre camió

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions

P- 16

(DEU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

€4,35m3G2216101P Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions

P- 17

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

€552,60uG222524P Localització de desguàs existent i prolongació amb tub de polietilè fins a  punt de desguàs P- 18
(CINC-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

€16,86m3G2225241P Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb pala
excavadora i amb les terres deixades a la vora

P- 19

(SETZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

€19,62m3G228F10FP Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material tolerable de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar,
amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions

P- 20

(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

€19,03m3G228F60FP Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb
compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions

P- 21

(DINOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

€22,79m3G2R24200 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

P- 22

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

€5,04m3G2R35037 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 10 km

P- 23

(CINC EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

€26,00m3G2R540E0 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat (PB)

P- 24

(VINT-I-SIS EUROS)

€79,35m3G2R540S0 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1
m3 de capacitat (PB I2R540S0)

P- 25

(SETANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)
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€14,71m3G2R6423A Càrrega amb mitjans mecànics i 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 15 i fins a 20
km

P- 26

(CATORZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

€-31,80m3G2RA6680 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no especials amb una
densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 27

(MENYS TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

€0,00m3G2RA6770 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no especials amb una densitat
0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 28

(ZERO EUROS)

€6,44m3G2RA6890 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials amb una densitat 0,19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

P- 29

(SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€0,00m3G2RA6960 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no especials amb una
densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 30

(ZERO EUROS)

€18,34m3G2RA71H1 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

P- 31

(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

€24,16m3G2RA73G1 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

P- 32

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

€13,52m3G2RA7580 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)

P- 33

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

€3,63m3G2RA7LP0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

P- 34

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

€0,08kgG2RA8E00 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats especials, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

P- 35

(ZERO EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

€42,28uG3C515HP Regularització de extrem machembrat de pou prefabricat de formigó de diàmetre 1,20 m amb
morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

P- 36

(QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

€485,56m3G3C516HP Llosa de formigó circular per a pou de diámetre 1,20 m de 25 cm cantell executada sobre el
terreny i col·locada posteriormente sobre el pou, incloent bastiment i tapa ductil de 60 cm clase
C-250.. Formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba

P- 37

(QUATRE-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)
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€109,84m3G3C517HP Reblert amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

P- 38

(CENT NOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€117,06m3G3C515H4P Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions i acutacions confinades

P- 39

(CENT DISSET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

€2,15kgG4BC3100P Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Canvi de rendiment per la dispersió de les actuacions 

P- 40

(DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

€16,08m3G4DEG010P Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base

Canvi de rendiment per dispersió de les actuacions

P- 41

(SETZE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

€70,37m2G4DFE113P Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi i puntals metàl·lics, per a
mur d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist,

Canvi de rendiment per dispersió de les actuacions

P- 42

(SETANTA EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

€38,72uG4E2452P Cegat de les dues reixes de ventilació d'arqueta prefabricada amb morter de ciment pòrtland amb
filler calcari, de dosificació 1:0,25:3 (15 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3
N/mm2

P- 43

(TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

€462,78m3G4F22557P Paret estructural revestit a dues cares de 14 cm de gruix, de maó massís d'elaboració manual, HD,
R-10, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb
morter de ciment CEM I, de dosificació 1:5 (7,5 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb
una resistència a compressió de la paret de 4 N/mm2.

S'ha inclòs el revestiment de les dues cares amb   morter respecte al preu original del BEDEC.

P- 44

(QUATRE-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

€6,45m2G7J5U12P Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a pressió, per treure pintures i
desincrustació de restes sòlides adherides a la superfície del parament amb desincrustants de calç
i sals, per preparar el suport per rebre el tractament de reparació i impermeabilització.

P- 45

(SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

€26,15m2G7J5U13P Retacat de coqueres i regularització de desperfectes a paraments de formigó amb morter polimèric
de baixa retracció i fraguat ràpid, tipus Master Emaco S544RS de BASF o similar, amb mitjans
manuals.

P- 46

(VINT-I-SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

€249,87m2G7J5U14P Reparació d'element de formigó armat, amb repicat del formigó, sanejament i raspallat de les
armadures amb mitjans manuals i amb raig de sorra o escòria de coure, passivat de les armadures,
imprimació anticorrosiva, pont d'unió i restitució de la part afectada amb morter polimèric de
reparació d'alta resistència amb inhibidor de la corrosió del tipus MasterEmaco S 544 RS de BASF
o similar. Inclòs càrrega manual de runa sobre contenidor i transport a abocador.

P- 47

(DOS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)
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€14,05mG7J5U15P Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de fondària, per rebre posteriorment la mitja
canya, a junts entre paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments verticals, amb
mitjans manuals.

P- 48

(CATORZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

€11,87mG7J5U16P Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació capil·lar Xypex Concentrate de
XYPEX (forma cristalls no solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i porus
del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del mateix amb un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es
realitzarà la humectació de la superfície mitjançant rajat d'aigua a pressió.

P- 49

(ONZE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

€13,71mG7J5U17P Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera, de 15 cm. de radi, amb morter
polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar,
d'aplicació manual.

P- 50

(TRETZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

€27,60mG7J5U18P Reparació d'esquerdes i fissures a murs de formigó armat, inclou obertura de fissura per formar un
caixetí de 10 mm. d'ample i 10 mm. de fondària, i el posterior replè i reconstrucció geomètrica de
caixetí amb morter polimèric amb fibres, sulforesistent i de fraguat ràpid tipus Master Emaco S544
RS de BASF o similar.

P- 51

(VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

€59,55mG7J5U19P Segellat de junts entre peces prefabricades de formigó armat o junts entre materials, inclou;
sanejament de junt i perímetre de formigó, uns 15 cm a banda i banda al llarg del junt mitjançant
moladora de diamant, col·locació de fons de junt de polietilè de cèl·lula tancada de entre 10 i 30
mm tipus MasterSeal 920 de BASF o similar, retacat de junt amb massilla de poliuretà tipo
MasterSeal NP 474 de BASF o similar i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació
tipus MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de
BASF o similar.

P- 52

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

€235,15mG7J5U20P Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, retirada del
material existent i sanejament de superfícies del junt amb moladora de diamant, aplicació de cordó
de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies
o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar
formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i col·locació de banda elastomèrica
per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus
MasterSeal 933 de BASF o similar .

P- 53

(DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

€179,96mG7J5U21P Tractament segellat d'entrada d'aigua per fissures i esquerdes amb injecció de resines
hidroexpansives mitjançant injectors amb vàlvula anti-retorn.

P- 54

(CENT SETANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

€31,55m2G7J5U22P Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent
Masterseal 6100 FX de BASF o similar, revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb
una dotació de 2,2 Kg/m2.

P- 55

(TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

€464,84uG7J5U25P Formació de passamur en paret existent per a nou desguàs de PEAD DN 400 inclou

Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor.

Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, , aplicació
de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef
Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de
Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i col·locació de banda
elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu
epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar .

P- 56

(QUATRE-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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€488,76uG7J5U26P Formació de passamur en paret existent per a nou desguàs de PEAD DN 500 inclou

Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor.

Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, , aplicació
de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef
Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de
Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i col·locació de banda
elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu
epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar .

P- 57

(QUATRE-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

€512,76uG7J5U27P Formació de passamur en paret existent per a nou desguàs de PEAD DN 600 inclou

Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor.

Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat, mitjançant neteja, , aplicació
de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef
Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de
Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i col·locació de banda
elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu
epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar .

P- 58

(CINC-CENTS DOTZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

€3,58mG7J5211AK8VQ Segellat de junt de 10 mm d'amplària i 5 mm de fondària amb massilla de silicona neutra, aplicada
amb pistola manual, prèvia imprimació específica. Article: ref. P06SI400 de la serie Massilles de
poliuretà de BASF-CC

P- 59

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

€96,71mGB121NAP Barana de seguretat de PRFV tubs diametres 50-43 mm fixada mecànicament a l'obra amb tac
d'acer, volandera i femella

P- 60

(NORANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

€66,54mGB2A4161P Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA2/C segons OC 28/2009, amb
un perfil longitudinal de secció doble ona i suports C-120 col·locats clavats a terra cada 2 m, per a
una classe de contenció normal, amb nivell de contenció N2, amplària de treball W4, índex de
severitat A i deflexió dinàmica 1,1 m segons UNE-EN 1317-2, col·locada en trams rectes o en
corbes de radi igual o superior a 22 m

Canvi de rendiment per dispersió de les actuacions

P- 61

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€78,22uGD5ZJJ2P Reixa electrosoldada tipus tramex amb malla de 34x38 entre eixos d'acer galvanitzat en calent, de
dimensions 2,00x0,80 m  fixat en paret de formigó

P- 62

(SETANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

€62,96uGD5ZJJJP Reixa electrosoldada tipus tramex amb malla de 34x38 entre eixos d'acer galvanitzat en calent, de
dimensions 1.50x0,80 m  fixat en paret de formigó

P- 63

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

€19,81uGDDZ51A4 Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D=18 mm,
col·locat amb morter ciment 1:6

P- 64

(DINOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

€271,36uGDDZCJD4 Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 810 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

P- 65

(DOS-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

€136,06uGDK26C1P Gir de tapa existent de formigó prefabricat, incloent perforacions en tapa per subjecció amb cable,
segellat dels forats amb morter de ciment  i segellat de la junta amb les parets del pericó.

P- 66

(CENT TRENTA-SIS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)
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€754,47uGDK26C2P Pericó de registre de formigó prefabricat de 200x150x150 cm inclòs tapa de formigó armat amb
bastiment per a tapa de fosa dúctil de diàmetre 600

P- 67

(SET-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

€326,60uGDKT001P Subministrament i muntatge d'escala de gat PRFV d'una alçada fins a 1,5 m incloent
desembarcament superior d'1 m fixat en llosa superior d¡arqeuta, formada per muntants laterals de
73x25x3 mm i graó estriat quadrat de 28X29 mm de 450 mm d'amplada interior, separats 300 mm ,
inclòs part proporcional de material per muntatge

P- 68

(TRES-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

€381,72uGDKT002P Subministrament i muntatge d'escala de gat PRFV d'una alçada fins a 2,20 m incloent
desembarcament superior d'1 m fixat en llosa superior d¡arqeuta, formada per muntants laterals de
73x25x3 mm i graó estriat quadrat de 28X29 mm de 450 mm d'amplada interior, separats 300 mm ,
inclòs part proporcional de material per muntatge

P- 69

(TRES-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

€196,99uGDZ46C1P Adequació de la sortida al terreny de desguàs de Polietilè DN 110 amb broc de sortida per a
drenatge de formigó prefabricat adaptant el forat del prefabricat al diàmetre del tub amb morter de
ciment , inclòs la preparació del terreny, tall de tub de polietilè i amb reblert del trasdós i lateral
amb material granular, carrega dels materials sobrants sobre camió

P- 70

(CENT NORANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

€123,19uGDZ46C2P Broc de formigó prefabricat de dimensions 58x90x95 per a tub de diàmetre 500, inclòs la
preparació del terreny

P- 71

(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

€127,22uGDZ46C3P Broc de formigó prefabricat de dimensions 58x90x95 per a tub de diàmetre 600, inclòs la
preparació del terreny

P- 72

(CENT VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

€106,67uGDZ46C4P Broc de formigó prefabricat de dimensions 58x90x95 per a tub de diàmetre 400, inclòs la
preparació del terreny

P- 73

(CENT SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

€66,80mGF22LD1P Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes amb colze de 180 º superior ,
fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de mida (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm),
fixat a llosa de formigó

P- 74

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

€46,63mGF22LD2P Tub d'acer galvanitzat per caldereria de DN 100 inclos part proporcional de colzes i peces
especials col·locat en arqueta

P- 75

(QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

€127,27mGF22MF1P Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes amb colze de 180 º superior ,
fabricat amb acer S195 T, de 6´´ de mida (diàmetre exterior especificat=165,1 mm i DN= 150 mm),
fixat a llosa de formigó

P- 76

(CENT VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

€161,52mGFB1T325 Tub de polietilè de designació PE 100, de 400 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

P- 77

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

€199,89mGFB1T32P Tub de polietilè de designació PE 100, de 500 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

P- 78

(CENT NORANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

€246,39mGFB1T33P Tub de polietilè de designació PE 100, de 630 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

P- 79

(DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

€218,13uGNZ116D4 Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301
(AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres),
de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització
soterrada

P- 80

(DOS-CENTS DIVUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)
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€2.651,96uHQU1E37P Implantació, transport, retirada, muntatge i desmuntatge d'instal·lacions auxiliars d'obra, materials
d'obra d'acord amb la planificació dels treballs definida pel director d'obra, incloent condicionament
de la zona d'acopi, tancament provisional amb tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer
galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i els
desplaçaments interns del personal des de zona d'acopi de material fins als punts. Inclou la
restitució del terreny a l'estat inicial un cop finaltizat el desmuntatge i el desplaçament. 

P- 81

(DOS MIL SIS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

€36,45UJ03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101P- 82
(TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

€29,97UJ03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103103 i UNE 103104

P- 83

(VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

€74,22UJ03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103501

P- 84

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

€139,10UJ03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

P- 85

(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

€35,80UJ03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103204

P- 86

(TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

€32,34UJ03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114P- 87
(TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

€82,33UJ060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

P- 88

(VUITANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

€40,15UJ0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció plena
laminat en calent, segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE 2011

P- 89

(QUARANTA EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

€178,16UJ0B1470A Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO 148-1P- 90
(CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

€164,20UJ0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una
proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1

P- 91

(CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

€15,68UJ0B1770B Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO 7438P- 92
(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

€94,59UJ0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

P- 93

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

€52,47UJ0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO
15630-1

P- 94

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

€20,65UJ0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1

P- 95

(VINT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

€23,46UJ0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar
formigons, segons la norma UNE 36068

P- 96

(VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)
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mE7J5C4H2P Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de cautxú de secció 2x2 cm,
col·locat amb adhesiu.

Canvi de rendiment donada la dispersió de les actuacions.

P- 1  €33,09

B0911000 Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic €0,06480
B7J204H0 Junt expansiu en contacte amb l'aigua, de cautxú, de secció 2x2 cm €10,43700

Altres conceptes 22,59 €

m2EAVUF22P Reixeta de formigó prefabricat de lames horitzontals de 0,40 x 0,40 m per fixar
en paret d'arqueta col·locada amb fixacions mecàniques

P- 2  €30,88

BAVUF23P Reixeta de formigó prefabricat de lames horitzontals de 0,40 x 0,40 m per
fixar en paret d'arqueta

€18,49000

Altres conceptes 12,39 €

m2EAVUF220P Mosquitera fixa de 0,5 a 0,8 m d'amplària i 0,8 a 1,2 m d'alçària, amb
bastiment perimetral de perfils d'alumini lacat, i tela de fils de polièster,
col·locada amb fixacions mecàniques.

Canvi de rendiment per la dispersió de les actuacions

P- 3  €68,41

BAVUF220 Mosquitera fixa de 0,5 a 0,8 m d'amplària i 0,8 a 1,2 m d'alçària, amb
bastiment perimetral de perfils d'alumini lacat, i tela de fils de polièster

€48,75000

Altres conceptes 19,66 €

uEN8217GP Vàlvula de retenció de clapeta PE, amb brides, de 400 mm de diàmetre
nominal  muntada superficialment

P- 4  €866,10

BN8217GP Vàlvula de retenció de clapeta PE, amb brides, de 400 mm de diàmetre
nominal

€686,64000

Altres conceptes 179,46 €

uEN8218GP Vàlvula de retenció de clapeta PE, amb brides, de 500 mm de diàmetre
nominal  muntada superficialment

P- 5  €1.136,88

BN8218GP Vàlvula de retenció de clapeta PE, amb brides, de 500 mm de diàmetre
nominal

€929,72000

Altres conceptes 207,16 €

mEQN2U01P Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r formada per
muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de secció rectangular 50x10x4
mm de 420 mm d'amplada interior separats 280 mm. Inclou part proporcional
de peces per fixació a paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

P- 6  €396,15

B0A63M00 Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol, volandera i femella €15,04000
E442511D Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats

per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols

€95,61967

Altres conceptes 285,49 €

uEQN2U02P Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per a accés als
pericons formada per dos muntants de 1,10m d'alçària de 50mm de diàmetre
exterior i 3,2mm de gruix i 3 graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample,
fixat al sostre del pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos
ancoratges tipus HILTI M-12 o equivalent

P- 7  €254,13

B0A63M00 Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol, volandera i femella €30,08000
BDKZU57P Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per a accés als

pericons formada per dos muntants de 1,10m d'alçària de 50mm de diàmetre
exterior i 3,2mm de gruix i 3 graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample,
fixat al sostre del pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos
ancoratges tipus HILTI M-12 o equivalent

€121,50000

Altres conceptes 102,55 €
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mEQN2U04P Guardacos de protecció per fixar a escala de gat d'acer galvanitzat formada
per anells circulars de diàmetre 660 mm amb pletina de 40x4 mm col·locats
cada 1000 mm, i 5 muntants verticals formats per rodons de 18 mm . Inclou
part proporcional de peces per fixació a escala

P- 8  €210,37

Altres conceptes 210,37 €

m3G2144301P Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.

Canvi de rendiment degut a que es tracta d'actuacions confinades

P- 9  €105,66

Altres conceptes 105,66 €

mG21B300P Desmuntatge de tapa de xapa metal·lica de pou de 1,20 m, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

P- 10  €18,76

Altres conceptes 18,76 €

uG21B301P Desmuntatge de tub de ventilació existent i col·locació de nou de tub de
ventilació amb diàmetre major, amb mitjans manuals, regularització de
desperfectes a paraments de formigó amb morter polimèric de baixa retracció
i fraguat ràpid, tipus Master Emaco S544RS de BASF i segellat amb
aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus
SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar i aplicació de
morter epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar
càrrega de productes sobrants sobre camió,

P- 11  €90,52

B7ZZU04P Morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid, tipus Master Emaco
S544RS de BASF o similar

€3,84475

B7ZZU11P Cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de
la casa DeNeef Technologies o similar

€8,75000

B7ZZU24P Morter epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar €4,94025
Altres conceptes 72,99 €

uG21B400P Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i reparació
de la superficie amb morter, inclos carrega a camió.

P- 12  €4,46

Altres conceptes 4,46 €

mG21DKG02 Demolició de pou de 150x150 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

P- 13  €14,17

Altres conceptes 14,17 €

uG21YB220 Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de passamurs fins a
200 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb
broca de diamant intercambiable

P- 14  €536,61

Altres conceptes 536,61 €

uG21YB22P Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de forats per instal·lació
de ventilació superficial fins a 150 mm de diàmetre nominal amb un gruix de
paret de 20 cm amb broca de diamant intercambiable, i segellat una vegada
col·locada la ventilació amb aplicació de cordó de masilla monocomponent
hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o
similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur 31
EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el
mur

P- 15  €299,43

B7ZZU11P Cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de
la casa DeNeef Technologies o similar

€7,75000

B7ZZU24P Morter epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar €4,94025
Altres conceptes 286,74 €

m3G2213201P Excavació en zona de desmunt, de terreny de trànsit, utilitzant escarificadora i
càrrega sobre camió

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions

P- 16  €10,96
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Altres conceptes 10,96 €

m3G2216101P Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions

P- 17  €4,35

Altres conceptes 4,35 €

uG222524P Localització de desguàs existent i prolongació amb tub de polietilè fins a punt
de desguàs 

P- 18  €552,60

Altres conceptes 552,60 €

m3G2225241P Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny
compacte, amb pala excavadora i amb les terres deixades a la vora

P- 19  €16,86

Altres conceptes 16,86 €

m3G228F10FP Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions

P- 20  €19,62

Altres conceptes 19,62 €

m3G228F60FP Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material
adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions

P- 21  €19,03

Altres conceptes 19,03 €

m3G2R24200 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions
segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

P- 22  €22,79

Altres conceptes 22,79 €

m3G2R35037 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de menys de 10 km

P- 23  €5,04

Altres conceptes 5,04 €

m3G2R540E0 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (PB)

P- 24  €26,00

Altres conceptes 26,00 €

m3G2R540S0 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb contenidor d'1 m3 de capacitat (PB I2R540S0)

P- 25  €79,35

Altres conceptes 79,35 €

m3G2R6423A Càrrega amb mitjans mecànics i 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 15 i fins a 20 km

P- 26  €14,71

Altres conceptes 14,71 €

m3G2RA6680 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no
especials amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

P- 27  €-31,80

B2RA6680 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats
no especials amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

€-30,00000
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Altres conceptes -1,80 €

m3G2RA6770 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no especials
amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 28  €0,00

B2RA6770 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no especials
amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Altres conceptes 0,00 €

m3G2RA6890 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials
amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 29  €6,44

B2RA6890 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials
amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

€6,08000

Altres conceptes 0,36 €

m3G2RA6960 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no
especials amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

P- 30  €0,00

B2RA6960 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no
especials amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Altres conceptes 0,00 €

m3G2RA71H1 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de
residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 31  €18,34

B2RA71H1 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de
residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

€17,29850

Altres conceptes 1,04 €

m3G2RA73G1 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de
residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

P- 32  €24,16

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

€22,79000

Altres conceptes 1,37 €

m3G2RA7580 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)

P- 33  €13,52

B2RA7580 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)

€12,75000

Altres conceptes 0,77 €

m3G2RA7LP0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 34  €3,63
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B2RA7LP0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

€3,42000

Altres conceptes 0,21 €

kgG2RA8E00 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats
especials, procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 35  €0,08

B2RA8E00 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats
especials, procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

€0,08000

Altres conceptes 0,00 €

uG3C515HP Regularització de extrem machembrat de pou prefabricat de formigó de
diàmetre 1,20 m amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra

P- 36  €42,28

Altres conceptes 42,28 €

m3G3C516HP Llosa de formigó circular per a pou de diámetre 1,20 m de 25 cm cantell
executada sobre el terreny i col·locada posteriormente sobre el pou, incloent
bastiment i tapa ductil de 60 cm clase C-250.. Formigó HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

P- 37  €485,56

Altres conceptes 485,56 €

m3G3C517HP Reblert amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra,
amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

P- 38  €109,84

Altres conceptes 109,84 €

m3G3C515H4P Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions i acutacions
confinades

P- 39  €117,06

B065960B Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

€73,17475

Altres conceptes 43,89 €

kgG4BC3100P Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre com a
màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

Canvi de rendiment per la dispersió de les actuacions 

P- 40  €2,15

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm €0,01524
Altres conceptes 2,13 €

m3G4DEG010P Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de
la base

Canvi de rendiment per dispersió de les actuacions

P- 41  €16,08

B0321000 Sauló sense garbellar €0,59532
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €0,06150
B0DFF001 Amortització de cindri metàl·lica €6,35000

Altres conceptes 9,07 €

m2G4DFE113P Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi i
puntals metàl·lics, per a mur d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària <= 3 m,
per a deixar el formigó vist,

Canvi de rendiment per dispersió de les actuacions

P- 42  €70,37
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B0A14300 Filferro recuit de diàmetre 3 mm €0,17250
B0A31000 Clau acer €0,22215
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €0,61471
B0D31000 Llata de fusta de pi €0,46824
B0D625A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos €0,04068
B0D71130 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos €1,52900
B0DZA000 Desencofrant €0,14900

Altres conceptes 67,17 €

uG4E2452P Cegat de les dues reixes de ventilació d'arqueta prefabricada amb morter de
ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,25:3 (15 N/mm2) i amb
una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2

P- 43  €38,72

Altres conceptes 38,72 €

m3G4F22557P Paret estructural revestit a dues cares de 14 cm de gruix, de maó massís
d'elaboració manual, HD, R-10, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria
I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM I, de
dosificació 1:5 (7,5 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una
resistència a compressió de la paret de 4 N/mm2.

S'ha inclòs el revestiment de les dues cares amb morter respecte al preu
original del BEDEC.

P- 44  €462,78

B0F13251 Maó massís d'elaboració manual R-10, de 290x140x50 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

€145,20275

Altres conceptes 317,58 €

m2G7J5U12P Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a pressió, per
treure pintures i desincrustació de restes sòlides adherides a la superfície del
parament amb desincrustants de calç i sals, per preparar el suport per rebre el
tractament de reparació i impermeabilització.

P- 45  €6,45

Altres conceptes 6,45 €

m2G7J5U13P Retacat de coqueres i regularització de desperfectes a paraments de formigó
amb morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid, tipus Master Emaco
S544RS de BASF o similar, amb mitjans manuals.

P- 46  €26,15

B7ZZU04P Morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid, tipus Master Emaco
S544RS de BASF o similar

€21,97000

Altres conceptes 4,18 €

m2G7J5U14P Reparació d'element de formigó armat, amb repicat del formigó, sanejament i
raspallat de les armadures amb mitjans manuals i amb raig de sorra o escòria
de coure, passivat de les armadures, imprimació anticorrosiva, pont d'unió i
restitució de la part afectada amb morter polimèric de reparació d'alta
resistència amb inhibidor de la corrosió del tipus MasterEmaco S 544 RS de
BASF o similar. Inclòs càrrega manual de runa sobre contenidor i transport a
abocador.

P- 47  €249,87

B7ZZU05P Morter polimèric de reparació d'alta resistència amb inhibidor de la corrosió
del tipus MasterEmaco S 544 RS de BASF o similar. 

€105,00000

Altres conceptes 144,87 €

mG7J5U15P Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de fondària, per rebre
posteriorment la mitja canya, a junts entre paraments horitzontal-vertical i en
trobades entre paraments verticals, amb mitjans manuals.

P- 48  €14,05

Altres conceptes 14,05 €
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mG7J5U16P Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació capil·lar
Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls no solubles a partir d'una
reacció catalítica, segellant els capil·lars i porus del formigó) mitjançant
l'aplicació d'una mà del mateix amb un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es
realitzarà la humectació de la superfície mitjançant rajat d'aigua a pressió.

P- 49  €11,87

B7ZZU07P Sistema d'obturació capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls
no solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i porus del
formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del mateix amb un consum de 0,6
Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació de la superfície mitjançant rajat
d'aigua a pressió.

€6,90000

Altres conceptes 4,97 €

mG7J5U17P Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera, de 15 cm. de
radi, amb morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid tipus
MasterEmaco S544RS de BASF o similar, d'aplicació manual.

P- 50  €13,71

B7ZZU08P Morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid tipus MasterEmaco
S544RS de BASF o similar, d'aplicació manual.

€8,99400

Altres conceptes 4,72 €

mG7J5U18P Reparació d'esquerdes i fissures a murs de formigó armat, inclou obertura de
fissura per formar un caixetí de 10 mm. d'ample i 10 mm. de fondària, i el
posterior replè i reconstrucció geomètrica de caixetí amb morter polimèric amb
fibres, sulforesistent i de fraguat ràpid tipus Master Emaco S544 RS de BASF
o similar.

P- 51  €27,60

B7ZZU09P Morter polimèric amb fibres, sulforesistent i de fraguat ràpid tipus Master
Emaco S544 RS de BASF o similar.

€17,99550

Altres conceptes 9,60 €

mG7J5U19P Segellat de junts entre peces prefabricades de formigó armat o junts entre
materials, inclou; sanejament de junt i perímetre de formigó, uns 15 cm a
banda i banda al llarg del junt mitjançant moladora de diamant, col·locació de
fons de junt de polietilè de cèl·lula tancada de entre 10 i 30 mm tipus
MasterSeal 920 de BASF o similar, retacat de junt amb massilla de poliuretà
tipo MasterSeal NP 474 de BASF o similar i col·locació de banda elastomèrica
per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb
adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar.

P- 52  €59,55

B7ZZU10P Fons de junt de polietilè de cèl·lula tancada de entre 10 i 30 mm tipus
MasterSeal 920 de BASF o similar

€12,18000

B7ZZU21P Massilla de poliuretà tipo MasterSeal NP 474 de BASF o similar €10,15000
B7ZZU22P Banda elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o

similar
€12,40000

B7ZZU23P Adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar. €6,25000
Altres conceptes 18,57 €

mG7J5U20P Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat,
mitjançant neteja, retirada del material existent i sanejament de superfícies del
junt amb moladora de diamant, aplicació de cordó de masilla monocomponent
hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o
similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur 31
EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el
mur, i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus
MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus
MasterSeal 933 de BASF o similar .

P- 53  €235,15

B7ZZU11P Cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de
la casa DeNeef Technologies o similar

€25,00000

B7ZZU22P Banda elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o
similar

€12,40000

B7ZZU23P Adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar. €6,25000
B7ZZU24P Morter epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar €28,23000

Altres conceptes 163,27 €

mG7J5U21P Tractament segellat d'entrada d'aigua per fissures i esquerdes amb injecció
de resines hidroexpansives mitjançant injectors amb vàlvula anti-retorn.

P- 54  €179,96
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B7ZZU12P Resines hidroexpansives mitjançant injectors amb part proporcional de
vàlvula anti-retorn.

€121,41395

Altres conceptes 58,55 €

m2G7J5U22P Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i flexible
monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar, revestiment
impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una dotació de 2,2 Kg/m2.

P- 55  €31,55

B7ZZU13P membrana impermeable elàstica i flexible monocomponent Masterseal 6100
FX de BASF o similar, revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós,
amb una dotació de 2,2 Kg/m2.

€22,50000

Altres conceptes 9,05 €

uG7J5U25P Formació de passamur en paret existent per a nou desguàs de PEAD DN 400
inclou

Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.

Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat,
mitjançant neteja, , aplicació de cordó de masilla monocomponent
hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o
similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur 31
EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el
mur, i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus
MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus
MasterSeal 933 de BASF o similar .

P- 56  €464,84

B7ZZU11P Cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de
la casa DeNeef Technologies o similar

€31,40000

B7ZZU22P Banda elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o
similar

€15,57440

B7ZZU23P Adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar. €7,85000
B7ZZU24P Morter epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar €35,45688

Altres conceptes 374,56 €

uG7J5U26P Formació de passamur en paret existent per a nou desguàs de PEAD DN 500
inclou

Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.

Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat,
mitjançant neteja, , aplicació de cordó de masilla monocomponent
hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o
similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur 31
EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el
mur, i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus
MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus
MasterSeal 933 de BASF o similar .

P- 57  €488,76

B7ZZU11P Cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de
la casa DeNeef Technologies o similar

€39,25000

B7ZZU22P Banda elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o
similar

€19,46800

B7ZZU23P Adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar. €9,81250
B7ZZU24P Morter epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar €44,32110

Altres conceptes 375,91 €
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uG7J5U27P Formació de passamur en paret existent per a nou desguàs de PEAD DN 600
inclou

Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.

Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó armat,
mitjançant neteja, , aplicació de cordó de masilla monocomponent
hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o
similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur 31
EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el
mur, i col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus
MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus
MasterSeal 933 de BASF o similar .

P- 58  €512,76

B7ZZU11P Cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de
la casa DeNeef Technologies o similar

€47,12500

B7ZZU22P Banda elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o
similar

€23,37400

B7ZZU23P Adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o similar. €11,78125
B7ZZU24P Morter epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar €53,21355

Altres conceptes 377,27 €

mG7J5211AK8VQ Segellat de junt de 10 mm d'amplària i 5 mm de fondària amb massilla de
silicona neutra, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica.
Article: ref. P06SI400 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC

P- 59  €3,58

B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

€0,76650

B7JZ1010K8VQ Imprimació de poliuretà per preparació del suport en segellats de
junts,MASTERFLEX PRIMER P, de BASF-CC, ref. P06SI400 de la serie
Massilles de poliuretà de BASF-CC

€0,03832

Altres conceptes 2,78 €

mGB121NAP Barana de seguretat de PRFV tubs diametres 50-43 mm fixada
mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

P- 60  €96,71

B0A62F90 Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella €2,08000
BB121NAP Barana de seguretat de PRFV tubs diametres 50-43 mm  €46,40000

Altres conceptes 48,23 €

mGB2A4161P Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA2/C
segons OC 28/2009, amb un perfil longitudinal de secció doble ona i suports
C-120 col·locats clavats a terra cada 2 m, per a una classe de contenció
normal, amb nivell de contenció N2, amplària de treball W4, índex de severitat
A i deflexió dinàmica 1,1 m segons UNE-EN 1317-2, col·locada en trams
rectes o en corbes de radi igual o superior a 22 m

Canvi de rendiment per dispersió de les actuacions

P- 61  €66,54

BBM2AA00 Perfil longitudinal d'acer galvanitzat de secció doble ona per a barrera de
seguretat flexible, segons UNE 135121

€19,54000

BBMZ1410 Suport C-120 d'acer galvanitzat, de 2000 mm de llargària, per a barrera de
seguretat flexible, segons UNE 135122

€14,86000

BBMZC010 Captallums per a barreres de seguretat flexibles amb làmina reflectant a dues
cares

€0,37625

BBMZP010 Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat flexibles €3,95000
BBMZS120 Separador d'acer galvanitzat per a barrera metàl·lica simple, segons UNE

135122
€3,89500

Altres conceptes 23,92 €

uGD5ZJJ2P Reixa electrosoldada tipus tramex amb malla de 34x38 entre eixos d'acer
galvanitzat en calent, de dimensions 2,00x0,80 m  fixat en paret de formigó

P- 62  €78,22

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

€1,31360

BD5ZJJ1P Reixa electrosoldada tipus tramex amb malla de 34x38 entre eixos d'acer
galvanitzat en calent de dimension 2,00x0,80

€57,60000
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Altres conceptes 19,31 €

uGD5ZJJJP Reixa electrosoldada tipus tramex amb malla de 34x38 entre eixos d'acer
galvanitzat en calent, de dimensions 1.50x0,80 m  fixat en paret de formigó

P- 63  €62,96

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

€1,31360

BD5ZJJ2P Reixa electrosoldada tipus tramex amb malla de 34x38 entre eixos d'acer
galvanitzat en calent de dimension 1,50x0,80

€43,20000

Altres conceptes 18,45 €

uGDDZ51A4 Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb
rodó de D=18 mm, col·locat amb morter ciment 1:6

P- 64  €19,81

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

€5,15000

Altres conceptes 14,66 €

uGDDZCJD4 Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas
lliure de 810 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

P- 65  €271,36

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

€1,17239

BDDZCJD0 Bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible,
pas lliure de 810 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

€236,51000

Altres conceptes 33,68 €

uGDK26C1P Gir de tapa existent de formigó prefabricat, incloent perforacions en tapa per
subjecció amb cable, segellat dels forats amb morter de ciment i segellat de
la junta amb les parets del pericó.

P- 66  €136,06

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

€3,28400

G7J5211AK8VQ Segellat de junt de 10 mm d'amplària i 5 mm de fondària amb massilla de
silicona neutra, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica.
Article: ref. P06SI400 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC

€23,65916

KY031000 Forat en sostre de diàmetre 5 a 20 cm realitzat amb màquina taladradora
amb broca de diamant

€15,76432

Altres conceptes 93,35 €

uGDK26C2P Pericó de registre de formigó prefabricat de 200x150x150 cm inclòs tapa de
formigó armat amb bastiment per a tapa de fosa dúctil de diàmetre 600

P- 67  €754,47

BDK218ZP Pericó de registre de formigó prefabricat de 200x150x150 cm €372,00000
BDK219ZP Tapa de formigó armat prefabricada de 200x150 amb bastiment per a tapa

de fosa dúctil de diàmetre 600
€230,75000

Altres conceptes 151,72 €

uGDKT001P Subministrament i muntatge d'escala de gat PRFV d'una alçada fins a 1,5 m
incloent desembarcament superior d'1 m fixat en llosa superior d¡arqeuta,
formada per muntants laterals de 73x25x3 mm i graó estriat quadrat de 28X29
mm de 450 mm d'amplada interior, separats 300 mm , inclòs part proporcional
de material per muntatge

P- 68  €326,60

BDKZU56P Escala de gat PRFV d'una alçada fins a 1,5 m incloent desembarcament
superior d'1 m fixat en llosa superior d¡arqeuta, formada per muntants laterals
de 73x25x3 mm i graó estriat quadrat de 28X29 mm de 450 mm d'amplada
interior, separats 300 mm. I

€162,50000

Altres conceptes 164,10 €

uGDKT002P Subministrament i muntatge d'escala de gat PRFV d'una alçada fins a 2,20
m incloent desembarcament superior d'1 m fixat en llosa superior d¡arqeuta,
formada per muntants laterals de 73x25x3 mm i graó estriat quadrat de 28X29
mm de 450 mm d'amplada interior, separats 300 mm , inclòs part proporcional
de material per muntatge

P- 69  €381,72
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BDKZU58P Escala de gat PRFV d'una alçada fins a 2,20 m incloent desembarcament
superior d'1 m fixat en llosa superior d¡arqeuta, formada per muntants laterals
de 73x25x3 mm i graó estriat quadrat de 28X29 mm de 450 mm d'amplada
interior, separats 300 mm. I

€214,50000

Altres conceptes 167,22 €

uGDZ46C1P Adequació de la sortida al terreny de desguàs de Polietilè DN 110 amb broc
de sortida per a drenatge de formigó prefabricat adaptant el forat del
prefabricat al diàmetre del tub amb morter de ciment , inclòs la preparació del
terreny, tall de tub de polietilè i amb reblert del trasdós i lateral amb material
granular, carrega dels materials sobrants sobre camió

P- 70  €196,99

BDZ418ZP Broc de sortida per a drenatge de  formigó prefabricat per a  tub de DN 100 €45,60000
G2225241P Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en

terreny compacte, amb pala excavadora i amb les terres deixades a la vora
€15,90185

G2285H0FP Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb graves per a
drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions

€61,58211

Altres conceptes 73,91 €

uGDZ46C2P Broc de formigó prefabricat de dimensions 58x90x95 per a tub de diàmetre
500, inclòs la preparació del terreny

P- 71  €123,19

BDZ419ZP Broc de formigó prefabricat de dimensions 58x90x95 per a tub de diàmetre
500

€56,40000

Altres conceptes 66,79 €

uGDZ46C3P Broc de formigó prefabricat de dimensions 58x90x95 per a tub de diàmetre
600, inclòs la preparació del terreny

P- 72  €127,22

BDZ420ZP Broc de formigó prefabricat de dimensions 58x90x95 per a tub de diàmetre
600

€60,20000

Altres conceptes 67,02 €

uGDZ46C4P Broc de formigó prefabricat de dimensions 58x90x95 per a tub de diàmetre
400, inclòs la preparació del terreny

P- 73  €106,67

BDZ417ZP Broc de formigó prefabricat de dimensions 58x90x95 per a tub de diàmetre
400

€45,60000

Altres conceptes 61,07 €

mGF22LD1P Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes amb colze
de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de mida (diàmetre
exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm), fixat a llosa de formigó

P- 74  €66,80

BF22LD00 Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de
mida de rosca (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm), tipus
L2 segons UNE-EN 10255

€15,10620

BFW21D10 Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 4´´, per a roscar €22,74000
BFY21D10 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat de

diàmetre 4´´, roscat
€1,83000

Altres conceptes 27,12 €

mGF22LD2P Tub d'acer galvanitzat per caldereria de DN 100 inclos part proporcional de
colzes  i peces especials col·locat en arqueta

P- 75  €46,63

B44Z20B6 Acer S235JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat
al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat

€15,30000

Altres conceptes 31,33 €

mGF22MF1P Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes amb colze
de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T, de 6´´ de mida (diàmetre
exterior especificat=165,1 mm i DN= 150 mm), fixat a llosa de formigó

P- 76  €127,27

B0A71R00 Abraçadora metàl·lica, de 160 mm de diàmetre interior €0,45280
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BF22MF00 Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 6´´ de
mida de rosca (diàmetre exterior especificat=165,1 mm i DN= 150 mm), sèrie
M segons UNE-EN 10255

€29,37600

BFW21F10 Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 6´´, per a roscar €49,28400
BFY21F10 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat de

diàmetre 6´´, roscat
€3,36000

Altres conceptes 44,80 €

mGFB1T325 Tub de polietilè de designació PE 100, de 400 mm de diàmetre nominal, de 6
bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al
fons de la rasa

P- 77  €161,52

BFB1T320 Tub de polietilè de designació PE 100, de 400 mm de diàmetre nominal, de 6
bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 12201-2,
soldat

€41,08560

Altres conceptes 120,43 €

mGFB1T32P Tub de polietilè de designació PE 100, de 500 mm de diàmetre nominal, de 6
bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al
fons de la rasa

P- 78  €199,89

BFB1T33P Tub de polietilè de designació PE 100, de 500 mm de diàmetre nominal, de 6
bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 12201-2,
soldat

€58,67040

Altres conceptes 141,22 €

mGFB1T33P Tub de polietilè de designació PE 100, de 630 mm de diàmetre nominal, de 6
bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al
fons de la rasa

P- 79  €246,39

BFB1T34P Tub de polietilè de designació PE 100, de 630 mm de diàmetre nominal, de 6
bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 12201-2,
soldat

€92,63640

Altres conceptes 153,75 €

uGNZ116D4 Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè
(EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 100 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització
soterrada

P- 80  €218,13

BNZ116D0 Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè
(EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 100 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal

€135,05000

Altres conceptes 83,08 €

uHQU1E37P Implantació, transport, retirada, muntatge i desmuntatge d'instal·lacions
auxiliars d'obra, materials d'obra d'acord amb la planificació dels treballs
definida pel director d'obra, incloent condicionament de la zona d'acopi,
tancament provisional amb tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer
galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de
formigó i els desplaçaments interns del personal des de zona d'acopi de
material fins als punts. Inclou la restitució del terreny a l'estat inicial un cop
finaltizat el desmuntatge i el desplaçament. 

P- 81  €2.651,96

B1Z0300C 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, per a seguretat i salut

€38,76600

B64M2201 Planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix, nervada, per a tanca
metàl·lica, per a seguretat i salut

€619,20000

B64Z2A00 Pal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a tanca metàl·lica, per a
seguretat i salut

€197,54000

Altres conceptes 1.796,45 €

UJ03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103101

P- 82  €36,45

BV1D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103101

€34,39000
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Altres conceptes 2,06 €

UJ03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104

P- 83  €29,97

Sense descomposició 29,97 €

UJ03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103501

P- 84  €74,22

BV1D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103501

€70,02000

Altres conceptes 4,20 €

UJ03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor
modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

P- 85  €139,10

BV1DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor
modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

€131,23000

Altres conceptes 7,87 €

UJ03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat
de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204

P- 86  €35,80

Sense descomposició 35,80 €

UJ03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la
norma NLT 114

P- 87  €32,34

Sense descomposició 32,34 €

UJ060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura,
recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques
de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN
12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

P- 88  €82,33

Sense descomposició 82,33 €

UJ0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer
de secció plena laminat en calent, segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE
2011

P- 89  €40,15

Sense descomposició 40,15 €

UJ0B1470A Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma
UNE-EN ISO 148-1

P- 90  €178,16

BV25470A Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma
UNE-EN ISO 148-1

€168,08000

Altres conceptes 10,08 €

UJ0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN
ISO 6892-1

P- 91  €164,20

BV256601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma
UNE-EN ISO 6892-1

€154,91000

Altres conceptes 9,29 €

UJ0B1770B Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE-EN ISO 7438 

P- 92  €15,68

Sense descomposició 15,68 €

UJ0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

P- 93  €94,59

BV251103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

€89,24000
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Altres conceptes 5,35 €

UJ0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

P- 94  €52,47

Sense descomposició 52,47 €

UJ0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

P- 95  €20,65

BV258103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

€19,48000

Altres conceptes 1,17 €

UJ0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta
d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068

P- 96  €23,46

Sense descomposició 23,46 €

UJ2VCP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103P- 97  €14,69

BVA2P10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 €13,86000
Altres conceptes 0,83 €

UJ2VCR10P Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938

P- 98  €11,32

Sense descomposició 11,32 €

UJ2VCS10Q Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la
norma NLT 357

P- 99  €157,06

BVA2S10Q Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons
la norma NLT 357

€148,17000

Altres conceptes 8,89 €

UJ7116106 Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al trencament
d'una mostra de làmina bituminosa per a impermeabilitzacions, segons la
norma UNE _EN 12311-1

P- 100  €101,18

Sense descomposició 101,18 €

UJ7J11101 Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt d'estanqueïtat,
segons la norma UNE 53628

P- 101  €82,47

Sense descomposició 82,47 €

UJ7J12101 Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

P- 102  €97,04

Sense descomposició 97,04 €

UJ7J14101 Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt d'estanqueïtat,
segons la norma UNE 53628

P- 103  €39,85

Sense descomposició 39,85 €

UJ7J15101 Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h d'una
mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

P- 104  €90,07

Sense descomposició 90,07 €

UJ7J16101 Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628

P- 105  €269,14

Sense descomposició 269,14 €



PROJECTE D´ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L´ETAP DE LA LLOSSA DEL CAV

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 15

UJ7J17101 Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a
temperatura ambient d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma
UNE 53628

P- 106  €48,38

Sense descomposició 48,38 €

UJ7J1K602 Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una mostra de
material elastomèric, segons la norma UNE ISO 1431-1

P- 107  €48,86

Sense descomposició 48,86 €

UJ89X2102 Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma
UNE-EN ISO 1461

P- 108  €12,86

Sense descomposició 12,86 €

UJFA1T60F Determinació de les propietats inicials en tracció longitudinal a laboratori, d'un
element de PRFV, segons la norma UNE-EN 1393 

P- 109  €266,10

Sense descomposició 266,10 €

uK213001P Execució de forat per drenatge en mur lateral de dimensions 0,40x0,40 m .
Inclou:

- Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió

- Reixa mosquitera interior fixada en paret.

-Reixeta de protecció prefabricada de lames de formigó fixada a l'arqueta.

P- 110  €96,06

BAVUF220 Mosquitera fixa de 0,5 a 0,8 m d'amplària i 0,8 a 1,2 m d'alçària, amb
bastiment perimetral de perfils d'alumini lacat, i tela de fils de polièster

€7,80000

BAVUF23P Reixeta de formigó prefabricat de lames horitzontals de 0,40 x 0,40 m per
fixar en paret d'arqueta

€18,49000

Altres conceptes 69,77 €

m3K2135343P Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.

Canvi de rendiment degut a que son treballs en espais confinats

P- 111  €353,87

Altres conceptes 353,87 €

uK2149C3P Formació de forat de 0,80x0,80 m en sostre d'arqueta de formigó armat,a mà
i amb compressor, inclosa perforació previa i subjecció de la llosa per evitar la
caiguda a l'interior. Càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 112  €266,15

Altres conceptes 266,15 €

uK21GU00P Recolocació de cablejat de les instal··lacions de la protecció catòdica a
l'arqueta, amb mitjans manuals

P- 113  €20,15

Altres conceptes 20,15 €

uK4BP1112 Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, amb
perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi
sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat

P- 114  €10,30

B0907200 Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat per a ús estructural per a injectar

€1,68400

B0B2A000 Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 €0,46150
Altres conceptes 8,15 €

mK7J5C4H2 Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de cautxú de secció 2x2 cm,
col·locat amb adhesiu

P- 115  €22,11

B0911000 Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic €0,06480
B7J204H0 Junt expansiu en contacte amb l'aigua, de cautxú, de secció 2x2 cm €10,43700
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Altres conceptes 11,61 €

mK7JR10AA Reparació de junt estructural de mur de formigó, amb repicat i sanejament
previ de la zona afectada amb mitjans manuals i segellat amb massilla de
poliuretà bicomponent, aplicada amb pistola i imprimació prèvia

P- 116  €13,87

B7J500A0 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà
bicomponent

€4,39236

B7JZ10A0 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de poliuretà bicomponent €0,53361
Altres conceptes 8,94 €

uK878C118P Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de neteja de
paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat d'arqueta

P- 117  €27,28

B0111000 Aigua €2,17200
Altres conceptes 25,11 €

Barcelona desembre de 2016

El director del projecte                  L´autor del projecte

David Franc Vaca                           Carlos Martín Freixa
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DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EQN2U01P m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r
formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de
secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior
separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a
paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

 (P - 6)

1,600396,15 633,84

2 GDK26C1P u Gir de tapa existent de formigó prefabricat, incloent perforacions
en tapa per subjecció amb cable, segellat dels forats amb morter
de ciment  i segellat de la junta amb les parets del pericó. (P - 66)

1,000136,06 136,06

3 K878C118P u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de
neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat d'arqueta
(P - 117)

1,00027,28 27,28

4 G7J5U12P m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a
pressió, per treure pintures i desincrustació de restes sòlides
adherides a la superfície del parament amb desincrustants de
calç i sals, per preparar el suport per rebre el tractament de
reparació i impermeabilització.

 (P - 45)

9,4906,45 61,21

5 G7J5U15P m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de
fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments
verticals, amb mitjans manuals. (P - 48)

5,20014,05 73,06

6 G7J5U16P m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació
capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls no
solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i
porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del mateix amb
un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació
de la superfície mitjançant rajat d'aigua a pressió. (P - 49)

5,20011,87 61,72

7 G7J5U17P m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera,
de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar,
d'aplicació manual. (P - 50)

5,20013,71 71,29

8 G7J5U19P m Segellat de junts entre peces prefabricades de formigó armat o
junts entre materials, inclou; sanejament de junt i perímetre de
formigó, uns 15 cm a banda i banda al llarg del junt mitjançant
moladora de diamant, col·locació de fons de junt de polietilè de
cèl·lula tancada de entre 10 i 30 mm tipus MasterSeal 920 de
BASF o similar, retacat de junt amb massilla de poliuretà tipo
MasterSeal NP 474 de BASF o similar i col·locació de banda
elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF
o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de
BASF o similar. (P - 52)

5,20059,55 309,66

9 G7J5U22P m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i
flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar,
revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una
dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 55)

9,49031,55 299,41

10 G21B400P u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i
reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a camió. (P -
12)

6,0004,46 26,76

EUR

PROJECTE D´ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L´ETAP DE LA LLOSSA DEL CAV

PRESSUPOST Pàg.: 2

11 GF22LD1P m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes
amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de
mida (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm),
fixat a llosa de formigó (P - 74)

4,40066,80 293,92

12 G2225241P m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de
fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i amb les
terres deixades a la vora (P - 19)

3,36016,86 56,65

13 G228F10FP m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m,
amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar,
amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions (P - 20)

2,00019,62 39,24

14 GB2A4161P m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus
BMSNA2/C segons OC 28/2009, amb un perfil longitudinal de
secció doble ona i suports C-120 col·locats clavats a terra cada 2
m, per a una classe de contenció normal, amb nivell de contenció
N2, amplària de treball W4, índex de severitat A i deflexió
dinàmica 1,1 m segons UNE-EN 1317-2, col·locada en trams
rectes o en corbes de radi igual o superior a 22 m

Canvi de rendiment per dispersió de les actuacions (P - 61)

12,00066,54 798,48

15 G21YB22P u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de forats
per instal·lació de ventilació superficial fins a 150 mm de
diàmetre nominal amb un gruix de paret de 20 cm amb broca de
diamant intercambiable, i segellat una vegada col·locada la
ventilació amb aplicació de cordó de masilla monocomponent
hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef
Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja
canya al perimetre de la canonada amb el mur (P - 15)

2,000299,43 598,86

TITOL 3 01.01.01

OBRA PRESSUPOST  RIR: 2015/05501

CAPÍTOL CP1-CANONADA PRINCIPAL01

TITOL 3 D0302

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EQN2U01P m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r
formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de
secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior
separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a
paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

 (P - 6)

2,150396,15 851,72

2 EQN2U02P u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per
a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3
graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges
tipus HILTI M-12 o equivalent (P - 7)

1,000254,13 254,13

3 GDKT001P u Subministrament i muntatge d'escala de gat PRFV d'una alçada
fins a 1,5 m incloent desembarcament superior d'1 m fixat en llosa
superior d¡arqeuta, formada per muntants laterals de 73x25x3
mm i graó estriat quadrat de 28X29 mm de 450 mm d'amplada
interior, separats 300 mm , inclòs part proporcional de material
per muntatge (P - 68)

1,000326,60 326,60

4 GB121NAP m Barana de seguretat de PRFV tubs diametres 50-43 mm fixada
mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella (P -

7,40096,71 715,65

EUR
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60)

5 G21B400P u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i
reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a camió. (P -
12)

10,0004,46 44,60

6 EAVUF220P m2 Mosquitera fixa de 0,5 a 0,8 m d'amplària i 0,8 a 1,2 m d'alçària,
amb bastiment perimetral de perfils d'alumini lacat, i tela de fils de
polièster, col·locada amb fixacions mecàniques.

Canvi de rendiment per la dispersió de les actuacions (P - 3)

0,48068,41 32,84

7 GDZ46C1P u Adequació de la sortida al terreny de desguàs de Polietilè DN 110
amb broc de sortida per a drenatge de formigó prefabricat
adaptant el forat del prefabricat al diàmetre del tub amb morter de
ciment , inclòs la preparació del terreny, tall de tub de polietilè i
amb reblert del trasdós i lateral amb material granular, carrega
dels materials sobrants sobre camió (P - 70)

1,000196,99 196,99

8 K878C118P u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de
neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat d'arqueta
(P - 117)

1,00027,28 27,28

9 G7J5U12P m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a
pressió, per treure pintures i desincrustació de restes sòlides
adherides a la superfície del parament amb desincrustants de
calç i sals, per preparar el suport per rebre el tractament de
reparació i impermeabilització.

 (P - 45)

12,9306,45 83,40

10 G7J5U15P m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de
fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments
verticals, amb mitjans manuals. (P - 48)

6,80014,05 95,54

11 G7J5U16P m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació
capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls no
solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i
porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del mateix amb
un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació
de la superfície mitjançant rajat d'aigua a pressió. (P - 49)

6,80011,87 80,72

12 G7J5U17P m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera,
de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar,
d'aplicació manual. (P - 50)

6,80013,71 93,23

13 G7J5U19P m Segellat de junts entre peces prefabricades de formigó armat o
junts entre materials, inclou; sanejament de junt i perímetre de
formigó, uns 15 cm a banda i banda al llarg del junt mitjançant
moladora de diamant, col·locació de fons de junt de polietilè de
cèl·lula tancada de entre 10 i 30 mm tipus MasterSeal 920 de
BASF o similar, retacat de junt amb massilla de poliuretà tipo
MasterSeal NP 474 de BASF o similar i col·locació de banda
elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF
o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de
BASF o similar. (P - 52)

6,80059,55 404,94

14 G7J5U22P m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i
flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar,
revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una
dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 55)

12,33031,55 389,01

TITOL 3 01.01.02

EUR
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OBRA PRESSUPOST  RIR: 2015/05501

CAPÍTOL CP1-CANONADA PRINCIPAL01

TITOL 3 D0503

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GDK26C1P u Gir de tapa existent de formigó prefabricat, incloent perforacions
en tapa per subjecció amb cable, segellat dels forats amb morter
de ciment  i segellat de la junta amb les parets del pericó. (P - 66)

1,000136,06 136,06

2 EQN2U01P m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r
formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de
secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior
separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a
paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

 (P - 6)

2,300396,15 911,15

3 EQN2U02P u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per
a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3
graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges
tipus HILTI M-12 o equivalent (P - 7)

1,000254,13 254,13

4 GDKT001P u Subministrament i muntatge d'escala de gat PRFV d'una alçada
fins a 1,5 m incloent desembarcament superior d'1 m fixat en llosa
superior d¡arqeuta, formada per muntants laterals de 73x25x3
mm i graó estriat quadrat de 28X29 mm de 450 mm d'amplada
interior, separats 300 mm , inclòs part proporcional de material
per muntatge (P - 68)

1,000326,60 326,60

5 GB121NAP m Barana de seguretat de PRFV tubs diametres 50-43 mm fixada
mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella (P -
60)

7,40096,71 715,65

6 G21B400P u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i
reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a camió. (P -
12)

12,0004,46 53,52

7 EAVUF220P m2 Mosquitera fixa de 0,5 a 0,8 m d'amplària i 0,8 a 1,2 m d'alçària,
amb bastiment perimetral de perfils d'alumini lacat, i tela de fils de
polièster, col·locada amb fixacions mecàniques.

Canvi de rendiment per la dispersió de les actuacions (P - 3)

0,48068,41 32,84

8 GDZ46C1P u Adequació de la sortida al terreny de desguàs de Polietilè DN 110
amb broc de sortida per a drenatge de formigó prefabricat
adaptant el forat del prefabricat al diàmetre del tub amb morter de
ciment , inclòs la preparació del terreny, tall de tub de polietilè i
amb reblert del trasdós i lateral amb material granular, carrega
dels materials sobrants sobre camió (P - 70)

1,000196,99 196,99

9 K878C118P u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de
neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat d'arqueta
(P - 117)

1,00027,28 27,28

10 G7J5U12P m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a
pressió, per treure pintures i desincrustació de restes sòlides
adherides a la superfície del parament amb desincrustants de
calç i sals, per preparar el suport per rebre el tractament de
reparació i impermeabilització.

 (P - 45)

10,7806,45 69,53

11 G7J5U15P m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de
fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre

5,80014,05 81,49
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paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments
verticals, amb mitjans manuals. (P - 48)

12 G7J5U16P m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació
capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls no
solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i
porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del mateix amb
un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació
de la superfície mitjançant rajat d'aigua a pressió. (P - 49)

5,80011,87 68,85

13 G7J5U17P m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera,
de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar,
d'aplicació manual. (P - 50)

5,80013,71 79,52

14 G7J5U19P m Segellat de junts entre peces prefabricades de formigó armat o
junts entre materials, inclou; sanejament de junt i perímetre de
formigó, uns 15 cm a banda i banda al llarg del junt mitjançant
moladora de diamant, col·locació de fons de junt de polietilè de
cèl·lula tancada de entre 10 i 30 mm tipus MasterSeal 920 de
BASF o similar, retacat de junt amb massilla de poliuretà tipo
MasterSeal NP 474 de BASF o similar i col·locació de banda
elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF
o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de
BASF o similar. (P - 52)

5,80059,55 345,39

15 G7J5U22P m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i
flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar,
revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una
dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 55)

10,78031,55 340,11

TITOL 3 01.01.03

OBRA PRESSUPOST  RIR: 2015/05501

CAPÍTOL CP1-CANONADA PRINCIPAL01

TITOL 3 D0604

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GDK26C1P u Gir de tapa existent de formigó prefabricat, incloent perforacions
en tapa per subjecció amb cable, segellat dels forats amb morter
de ciment  i segellat de la junta amb les parets del pericó. (P - 66)

1,000136,06 136,06

2 EQN2U01P m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r
formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de
secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior
separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a
paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

 (P - 6)

2,600396,15 1.029,99

3 EQN2U02P u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per
a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3
graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges
tipus HILTI M-12 o equivalent (P - 7)

1,000254,13 254,13

4 G21B400P u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i
reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a camió. (P -
12)

12,0004,46 53,52

5 G4E2452P u Cegat de les dues reixes de ventilació d'arqueta prefabricada
amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació
1:0,25:3 (15 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la
paret de 3 N/mm2 (P - 43)

1,00038,72 38,72

6 GF22LD1P m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes
amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de
mida (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm),

4,40066,80 293,92
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fixat a llosa de formigó (P - 74)

7 GDZ46C1P u Adequació de la sortida al terreny de desguàs de Polietilè DN 110
amb broc de sortida per a drenatge de formigó prefabricat
adaptant el forat del prefabricat al diàmetre del tub amb morter de
ciment , inclòs la preparació del terreny, tall de tub de polietilè i
amb reblert del trasdós i lateral amb material granular, carrega
dels materials sobrants sobre camió (P - 70)

1,000196,99 196,99

8 K878C118P u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de
neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat d'arqueta
(P - 117)

1,00027,28 27,28

9 K21GU00P u Recolocació de cablejat de les instal··lacions de la protecció
catòdica a l'arqueta, amb mitjans manuals (P - 113)

1,00020,15 20,15

10 G7J5U12P m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a
pressió, per treure pintures i desincrustació de restes sòlides
adherides a la superfície del parament amb desincrustants de
calç i sals, per preparar el suport per rebre el tractament de
reparació i impermeabilització.

 (P - 45)

12,9306,45 83,40

11 G7J5U15P m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de
fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments
verticals, amb mitjans manuals. (P - 48)

6,80014,05 95,54

12 G7J5U16P m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació
capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls no
solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i
porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del mateix amb
un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació
de la superfície mitjançant rajat d'aigua a pressió. (P - 49)

6,80011,87 80,72

13 G7J5U17P m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera,
de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar,
d'aplicació manual. (P - 50)

6,80013,71 93,23

14 G7J5U19P m Segellat de junts entre peces prefabricades de formigó armat o
junts entre materials, inclou; sanejament de junt i perímetre de
formigó, uns 15 cm a banda i banda al llarg del junt mitjançant
moladora de diamant, col·locació de fons de junt de polietilè de
cèl·lula tancada de entre 10 i 30 mm tipus MasterSeal 920 de
BASF o similar, retacat de junt amb massilla de poliuretà tipo
MasterSeal NP 474 de BASF o similar i col·locació de banda
elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF
o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de
BASF o similar. (P - 52)

6,80059,55 404,94

15 G7J5U22P m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i
flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar,
revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una
dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 55)

12,33031,55 389,01

16 G21YB22P u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de forats
per instal·lació de ventilació superficial fins a 150 mm de
diàmetre nominal amb un gruix de paret de 20 cm amb broca de
diamant intercambiable, i segellat una vegada col·locada la
ventilació amb aplicació de cordó de masilla monocomponent
hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef
Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja
canya al perimetre de la canonada amb el mur (P - 15)

2,000299,43 598,86
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TITOL 3 01.01.04

OBRA PRESSUPOST  RIR: 2015/05501

CAPÍTOL CP1-CANONADA PRINCIPAL01

TITOL 3 D0805

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GDK26C1P u Gir de tapa existent de formigó prefabricat, incloent perforacions
en tapa per subjecció amb cable, segellat dels forats amb morter
de ciment  i segellat de la junta amb les parets del pericó. (P - 66)

1,000136,06 136,06

2 EQN2U01P m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r
formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de
secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior
separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a
paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

 (P - 6)

2,050396,15 812,11

3 EQN2U02P u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per
a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3
graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges
tipus HILTI M-12 o equivalent (P - 7)

1,000254,13 254,13

4 G21B400P u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i
reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a camió. (P -
12)

7,0004,46 31,22

5 G4E2452P u Cegat de les dues reixes de ventilació d'arqueta prefabricada
amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació
1:0,25:3 (15 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la
paret de 3 N/mm2 (P - 43)

1,00038,72 38,72

6 GF22LD1P m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes
amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de
mida (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm),
fixat a llosa de formigó (P - 74)

3,85066,80 257,18

7 GDZ46C1P u Adequació de la sortida al terreny de desguàs de Polietilè DN 110
amb broc de sortida per a drenatge de formigó prefabricat
adaptant el forat del prefabricat al diàmetre del tub amb morter de
ciment , inclòs la preparació del terreny, tall de tub de polietilè i
amb reblert del trasdós i lateral amb material granular, carrega
dels materials sobrants sobre camió (P - 70)

1,000196,99 196,99

8 K878C118P u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de
neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat d'arqueta
(P - 117)

1,00027,28 27,28

9 K21GU00P u Recolocació de cablejat de les instal··lacions de la protecció
catòdica a l'arqueta, amb mitjans manuals (P - 113)

1,00020,15 20,15

10 G7J5U12P m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a
pressió, per treure pintures i desincrustació de restes sòlides
adherides a la superfície del parament amb desincrustants de
calç i sals, per preparar el suport per rebre el tractament de
reparació i impermeabilització.

 (P - 45)

10,7806,45 69,53

11 G7J5U15P m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de
fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments

5,80014,05 81,49
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verticals, amb mitjans manuals. (P - 48)

12 G7J5U16P m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació
capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls no
solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i
porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del mateix amb
un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació
de la superfície mitjançant rajat d'aigua a pressió. (P - 49)

5,80011,87 68,85

13 G7J5U17P m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera,
de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar,
d'aplicació manual. (P - 50)

5,80013,71 79,52

14 G7J5U19P m Segellat de junts entre peces prefabricades de formigó armat o
junts entre materials, inclou; sanejament de junt i perímetre de
formigó, uns 15 cm a banda i banda al llarg del junt mitjançant
moladora de diamant, col·locació de fons de junt de polietilè de
cèl·lula tancada de entre 10 i 30 mm tipus MasterSeal 920 de
BASF o similar, retacat de junt amb massilla de poliuretà tipo
MasterSeal NP 474 de BASF o similar i col·locació de banda
elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF
o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de
BASF o similar. (P - 52)

5,80059,55 345,39

15 G7J5U22P m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i
flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar,
revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una
dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 55)

10,78031,55 340,11

TITOL 3 01.01.05

OBRA PRESSUPOST  RIR: 2015/05501

CAPÍTOL CP1-CANONADA PRINCIPAL01

TITOL 3 D0906

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GDK26C1P u Gir de tapa existent de formigó prefabricat, incloent perforacions
en tapa per subjecció amb cable, segellat dels forats amb morter
de ciment  i segellat de la junta amb les parets del pericó. (P - 66)

1,000136,06 136,06

2 EQN2U01P m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r
formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de
secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior
separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a
paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

 (P - 6)

2,900396,15 1.148,84

3 EQN2U02P u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per
a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3
graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges
tipus HILTI M-12 o equivalent (P - 7)

1,000254,13 254,13

4 G21B400P u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i
reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a camió. (P -
12)

10,0004,46 44,60

5 G4E2452P u Cegat de les dues reixes de ventilació d'arqueta prefabricada
amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació
1:0,25:3 (15 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la
paret de 3 N/mm2 (P - 43)

1,00038,72 38,72

6 GF22LD1P m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes
amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de
mida (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm),
fixat a llosa de formigó (P - 74)

4,70066,80 313,96
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7 G222524P u Localització de desguàs existent i prolongació amb tub de polietilè
fins a  punt de desguàs  (P - 18)

1,000552,60 552,60

8 GDZ46C1P u Adequació de la sortida al terreny de desguàs de Polietilè DN 110
amb broc de sortida per a drenatge de formigó prefabricat
adaptant el forat del prefabricat al diàmetre del tub amb morter de
ciment , inclòs la preparació del terreny, tall de tub de polietilè i
amb reblert del trasdós i lateral amb material granular, carrega
dels materials sobrants sobre camió (P - 70)

1,000196,99 196,99

9 K878C118P u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de
neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat d'arqueta
(P - 117)

1,00027,28 27,28

10 G7J5U12P m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a
pressió, per treure pintures i desincrustació de restes sòlides
adherides a la superfície del parament amb desincrustants de
calç i sals, per preparar el suport per rebre el tractament de
reparació i impermeabilització.

 (P - 45)

10,7806,45 69,53

11 G7J5U15P m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de
fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments
verticals, amb mitjans manuals. (P - 48)

5,80014,05 81,49

12 G7J5U16P m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació
capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls no
solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i
porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del mateix amb
un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació
de la superfície mitjançant rajat d'aigua a pressió. (P - 49)

5,80011,87 68,85

13 G7J5U17P m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera,
de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar,
d'aplicació manual. (P - 50)

5,80013,71 79,52

14 G7J5U19P m Segellat de junts entre peces prefabricades de formigó armat o
junts entre materials, inclou; sanejament de junt i perímetre de
formigó, uns 15 cm a banda i banda al llarg del junt mitjançant
moladora de diamant, col·locació de fons de junt de polietilè de
cèl·lula tancada de entre 10 i 30 mm tipus MasterSeal 920 de
BASF o similar, retacat de junt amb massilla de poliuretà tipo
MasterSeal NP 474 de BASF o similar i col·locació de banda
elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF
o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de
BASF o similar. (P - 52)

5,80059,55 345,39

15 G7J5U22P m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i
flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar,
revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una
dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 55)

10,78031,55 340,11

16 G21YB22P u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de forats
per instal·lació de ventilació superficial fins a 150 mm de
diàmetre nominal amb un gruix de paret de 20 cm amb broca de
diamant intercambiable, i segellat una vegada col·locada la
ventilació amb aplicació de cordó de masilla monocomponent
hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef
Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja
canya al perimetre de la canonada amb el mur (P - 15)

2,000299,43 598,86

TITOL 3 01.01.06
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OBRA PRESSUPOST  RIR: 2015/05501

CAPÍTOL CP1-CANONADA PRINCIPAL01

TITOL 3 S01-DR1-D1107

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EQN2U01P m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r
formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de
secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior
separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a
paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

 (P - 6)

1,800396,15 713,07

2 EQN2U02P u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per
a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3
graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges
tipus HILTI M-12 o equivalent (P - 7)

1,000254,13 254,13

3 G21B400P u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i
reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a camió. (P -
12)

7,0004,46 31,22

4 G21B301P u Desmuntatge de tub de ventilació existent i col·locació de nou de
tub de ventilació amb diàmetre major, amb mitjans manuals,
regularització de desperfectes a paraments de formigó amb
morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid, tipus Master
Emaco S544RS de BASF i segellat amb aplicació de cordó de
masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de
la casa DeNeef Technologies o similar i aplicació de morter epoxi
tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar
càrrega de productes sobrants sobre camió, (P - 11)

2,00090,52 181,04

5 GF22MF1P m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes
amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T, de 6´´ de
mida (diàmetre exterior especificat=165,1 mm i DN= 150 mm),
fixat a llosa de formigó (P - 76)

3,600127,27 458,17

6 G7J5U12P m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a
pressió, per treure pintures i desincrustació de restes sòlides
adherides a la superfície del parament amb desincrustants de
calç i sals, per preparar el suport per rebre el tractament de
reparació i impermeabilització.

 (P - 45)

77,7406,45 501,42

7 G7J5U15P m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de
fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments
verticals, amb mitjans manuals. (P - 48)

28,60014,05 401,83

8 G7J5U16P m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació
capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls no
solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i
porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del mateix amb
un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació
de la superfície mitjançant rajat d'aigua a pressió. (P - 49)

28,60011,87 339,48

9 G7J5U17P m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera,
de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar,
d'aplicació manual. (P - 50)

28,60013,71 392,11

10 G7J5U22P m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i
flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar,

77,74031,55 2.452,70
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revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una
dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 55)

11 G7J5U13P m2 Retacat de coqueres i regularització de desperfectes a paraments
de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid,
tipus Master Emaco S544RS de BASF o similar, amb mitjans
manuals.

 (P - 46)

5,00026,15 130,75

12 G7J5U14P m2 Reparació d'element de formigó armat, amb repicat del formigó,
sanejament i raspallat de les armadures amb mitjans manuals i
amb raig de sorra o escòria de coure, passivat de les armadures,
imprimació anticorrosiva, pont d'unió i restitució de la part
afectada amb morter polimèric de reparació d'alta resistència amb
inhibidor de la corrosió del tipus MasterEmaco S 544 RS de BASF
o similar. Inclòs càrrega manual de runa sobre contenidor i
transport a abocador.

 (P - 47)

1,000249,87 249,87

13 G7J5U18P m Reparació d'esquerdes i fissures a murs de formigó armat, inclou
obertura de fissura per formar un caixetí de 10 mm. d'ample i 10
mm. de fondària, i el posterior replè i reconstrucció geomètrica de
caixetí amb morter polimèric amb fibres, sulforesistent i de fraguat
ràpid tipus Master Emaco S544 RS de BASF o similar. (P - 51)

5,00027,60 138,00

14 G21YB22P u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de forats
per instal·lació de ventilació superficial fins a 150 mm de
diàmetre nominal amb un gruix de paret de 20 cm amb broca de
diamant intercambiable, i segellat una vegada col·locada la
ventilació amb aplicació de cordó de masilla monocomponent
hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef
Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja
canya al perimetre de la canonada amb el mur (P - 15)

2,000299,43 598,86

TITOL 3 01.01.07

OBRA PRESSUPOST  RIR: 2015/05501

CAPÍTOL CP-2 CANONADA PRINCIPAL02

TITOL 3 D0101

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EQN2U01P m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r
formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de
secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior
separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a
paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

 (P - 6)

2,200396,15 871,53

2 EQN2U02P u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per
a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3
graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges
tipus HILTI M-12 o equivalent (P - 7)

1,000254,13 254,13

3 G21B400P u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i
reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a camió. (P -
12)

7,0004,46 31,22

4 GDDZ51A4 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300
mm, amb rodó de D=18 mm, col·locat amb morter ciment 1:6 (P -
64)

5,00019,81 99,05

EUR

PROJECTE D´ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L´ETAP DE LA LLOSSA DEL CAV

PRESSUPOST Pàg.: 12

5 GD5ZJJ2P u Reixa electrosoldada tipus tramex amb malla de 34x38 entre
eixos d'acer galvanitzat en calent, de dimensions 2,00x0,80 m
fixat en paret de formigó (P - 62)

1,00078,22 78,22

6 G4E2452P u Cegat de les dues reixes de ventilació d'arqueta prefabricada
amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació
1:0,25:3 (15 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la
paret de 3 N/mm2 (P - 43)

1,00038,72 38,72

7 GF22LD1P m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes
amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de
mida (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm),
fixat a llosa de formigó (P - 74)

4,70066,80 313,96

8 G222524P u Localització de desguàs existent i prolongació amb tub de polietilè
fins a  punt de desguàs  (P - 18)

1,000552,60 552,60

9 GDZ46C1P u Adequació de la sortida al terreny de desguàs de Polietilè DN 110
amb broc de sortida per a drenatge de formigó prefabricat
adaptant el forat del prefabricat al diàmetre del tub amb morter de
ciment , inclòs la preparació del terreny, tall de tub de polietilè i
amb reblert del trasdós i lateral amb material granular, carrega
dels materials sobrants sobre camió (P - 70)

1,000196,99 196,99

10 G7J5U12P m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a
pressió, per treure pintures i desincrustació de restes sòlides
adherides a la superfície del parament amb desincrustants de
calç i sals, per preparar el suport per rebre el tractament de
reparació i impermeabilització.

 (P - 45)

12,6006,45 81,27

11 G7J5U15P m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de
fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments
verticals, amb mitjans manuals. (P - 48)

6,60014,05 92,73

12 G7J5U16P m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació
capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls no
solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i
porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del mateix amb
un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació
de la superfície mitjançant rajat d'aigua a pressió. (P - 49)

6,60011,87 78,34

13 G7J5U17P m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera,
de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar,
d'aplicació manual. (P - 50)

6,60013,71 90,49

14 G7J5U19P m Segellat de junts entre peces prefabricades de formigó armat o
junts entre materials, inclou; sanejament de junt i perímetre de
formigó, uns 15 cm a banda i banda al llarg del junt mitjançant
moladora de diamant, col·locació de fons de junt de polietilè de
cèl·lula tancada de entre 10 i 30 mm tipus MasterSeal 920 de
BASF o similar, retacat de junt amb massilla de poliuretà tipo
MasterSeal NP 474 de BASF o similar i col·locació de banda
elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF
o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de
BASF o similar. (P - 52)

6,60059,55 393,03

15 G7J5U22P m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i
flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar,
revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una
dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 55)

12,60031,55 397,53

16 K878C118P u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de
neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat d'arqueta

1,00027,28 27,28
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(P - 117)

17 G21YB22P u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de forats
per instal·lació de ventilació superficial fins a 150 mm de
diàmetre nominal amb un gruix de paret de 20 cm amb broca de
diamant intercambiable, i segellat una vegada col·locada la
ventilació amb aplicació de cordó de masilla monocomponent
hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef
Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja
canya al perimetre de la canonada amb el mur (P - 15)

2,000299,43 598,86

TITOL 3 01.02.01

OBRA PRESSUPOST  RIR: 2015/05501

CAPÍTOL CP-2 CANONADA PRINCIPAL02

TITOL 3 D0202

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EQN2U01P m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r
formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de
secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior
separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a
paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

 (P - 6)

2,600396,15 1.029,99

2 EQN2U02P u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per
a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3
graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges
tipus HILTI M-12 o equivalent (P - 7)

1,000254,13 254,13

3 G21B400P u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i
reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a camió. (P -
12)

8,0004,46 35,68

4 GD5ZJJJP u Reixa electrosoldada tipus tramex amb malla de 34x38 entre
eixos d'acer galvanitzat en calent, de dimensions 1.50x0,80 m
fixat en paret de formigó (P - 63)

1,20062,96 75,55

5 GDDZ51A4 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300
mm, amb rodó de D=18 mm, col·locat amb morter ciment 1:6 (P -
64)

5,00019,81 99,05

6 G4E2452P u Cegat de les dues reixes de ventilació d'arqueta prefabricada
amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació
1:0,25:3 (15 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la
paret de 3 N/mm2 (P - 43)

1,00038,72 38,72

7 GF22LD1P m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes
amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de
mida (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm),
fixat a llosa de formigó (P - 74)

4,40066,80 293,92

8 GDZ46C1P u Adequació de la sortida al terreny de desguàs de Polietilè DN 110
amb broc de sortida per a drenatge de formigó prefabricat
adaptant el forat del prefabricat al diàmetre del tub amb morter de
ciment , inclòs la preparació del terreny, tall de tub de polietilè i
amb reblert del trasdós i lateral amb material granular, carrega
dels materials sobrants sobre camió (P - 70)

1,000196,99 196,99

9 K878C118P u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de
neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat d'arqueta
(P - 117)

1,00027,28 27,28

EUR

PROJECTE D´ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L´ETAP DE LA LLOSSA DEL CAV

PRESSUPOST Pàg.: 14

10 G7J5U12P m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a
pressió, per treure pintures i desincrustació de restes sòlides
adherides a la superfície del parament amb desincrustants de
calç i sals, per preparar el suport per rebre el tractament de
reparació i impermeabilització.

 (P - 45)

10,1406,45 65,40

11 G7J5U15P m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de
fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments
verticals, amb mitjans manuals. (P - 48)

5,20014,05 73,06

12 G7J5U16P m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació
capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls no
solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i
porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del mateix amb
un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació
de la superfície mitjançant rajat d'aigua a pressió. (P - 49)

5,20011,87 61,72

13 G7J5U17P m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera,
de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar,
d'aplicació manual. (P - 50)

5,20013,71 71,29

14 G7J5U19P m Segellat de junts entre peces prefabricades de formigó armat o
junts entre materials, inclou; sanejament de junt i perímetre de
formigó, uns 15 cm a banda i banda al llarg del junt mitjançant
moladora de diamant, col·locació de fons de junt de polietilè de
cèl·lula tancada de entre 10 i 30 mm tipus MasterSeal 920 de
BASF o similar, retacat de junt amb massilla de poliuretà tipo
MasterSeal NP 474 de BASF o similar i col·locació de banda
elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF
o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de
BASF o similar. (P - 52)

5,20059,55 309,66

15 G7J5U22P m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i
flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar,
revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una
dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 55)

12,60031,55 397,53

16 G21YB22P u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de forats
per instal·lació de ventilació superficial fins a 150 mm de
diàmetre nominal amb un gruix de paret de 20 cm amb broca de
diamant intercambiable, i segellat una vegada col·locada la
ventilació amb aplicació de cordó de masilla monocomponent
hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef
Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja
canya al perimetre de la canonada amb el mur (P - 15)

2,000299,43 598,86

TITOL 3 01.02.02

OBRA PRESSUPOST  RIR: 2015/05501

CAPÍTOL CP-2 CANONADA PRINCIPAL02

TITOL 3 D0303

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GDK26C1P u Gir de tapa existent de formigó prefabricat, incloent perforacions
en tapa per subjecció amb cable, segellat dels forats amb morter
de ciment  i segellat de la junta amb les parets del pericó. (P - 66)

1,000136,06 136,06

2 EQN2U01P m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r
formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de
secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior
separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a

2,400396,15 950,76
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paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

 (P - 6)

3 EQN2U02P u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per
a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3
graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges
tipus HILTI M-12 o equivalent (P - 7)

1,000254,13 254,13

4 G21B400P u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i
reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a camió. (P -
12)

7,0004,46 31,22

5 EAVUF220P m2 Mosquitera fixa de 0,5 a 0,8 m d'amplària i 0,8 a 1,2 m d'alçària,
amb bastiment perimetral de perfils d'alumini lacat, i tela de fils de
polièster, col·locada amb fixacions mecàniques.

Canvi de rendiment per la dispersió de les actuacions (P - 3)

0,48068,41 32,84

6 GDZ46C1P u Adequació de la sortida al terreny de desguàs de Polietilè DN 110
amb broc de sortida per a drenatge de formigó prefabricat
adaptant el forat del prefabricat al diàmetre del tub amb morter de
ciment , inclòs la preparació del terreny, tall de tub de polietilè i
amb reblert del trasdós i lateral amb material granular, carrega
dels materials sobrants sobre camió (P - 70)

1,000196,99 196,99

7 K878C118P u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de
neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat d'arqueta
(P - 117)

1,00027,28 27,28

8 G7J5U12P m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a
pressió, per treure pintures i desincrustació de restes sòlides
adherides a la superfície del parament amb desincrustants de
calç i sals, per preparar el suport per rebre el tractament de
reparació i impermeabilització.

 (P - 45)

11,2506,45 72,56

9 G7J5U15P m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de
fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments
verticals, amb mitjans manuals. (P - 48)

6,00014,05 84,30

10 G7J5U16P m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació
capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls no
solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i
porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del mateix amb
un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació
de la superfície mitjançant rajat d'aigua a pressió. (P - 49)

6,00011,87 71,22

11 G7J5U17P m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera,
de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar,
d'aplicació manual. (P - 50)

6,00013,71 82,26

12 G7J5U19P m Segellat de junts entre peces prefabricades de formigó armat o
junts entre materials, inclou; sanejament de junt i perímetre de
formigó, uns 15 cm a banda i banda al llarg del junt mitjançant
moladora de diamant, col·locació de fons de junt de polietilè de
cèl·lula tancada de entre 10 i 30 mm tipus MasterSeal 920 de
BASF o similar, retacat de junt amb massilla de poliuretà tipo
MasterSeal NP 474 de BASF o similar i col·locació de banda
elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF
o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de
BASF o similar. (P - 52)

6,00059,55 357,30
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13 G7J5U22P m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i
flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar,
revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una
dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 55)

11,25031,55 354,94

TITOL 3 01.02.03

OBRA PRESSUPOST  RIR: 2015/05501

CAPÍTOL CP-2 CANONADA PRINCIPAL02

TITOL 3 D0404

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G2225241P m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de
fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i amb les
terres deixades a la vora (P - 19)

64,80016,86 1.092,53

2 G2144301P m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.

Canvi de rendiment degut a que es tracta d'actuacions confinades
(P - 9)

0,780105,66 82,41

3 G21DKG02 m Demolició de pou de 150x150 cm, de parets de 15 cm de maó,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 13)

1,50014,17 21,26

4 G3C515H4P m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions i
acutacions confinades (P - 39)

1,470117,06 172,08

5 G4BC3100P kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de
diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Canvi de rendiment per la dispersió de les actuacions  (P - 40)

147,0002,15 316,05

6 K4BP1112 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre,
amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de
resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat (P - 114)

10,00010,30 103,00

7 G4DFE113P m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de
fusta de pi i puntals metàl·lics, per a mur d'estrep, encofrat a dues
cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist,

Canvi de rendiment per dispersió de les actuacions (P - 42)

10,50070,37 738,89

8 GDK26C2P u Pericó de registre de formigó prefabricat de 200x150x150 cm
inclòs tapa de formigó armat amb bastiment per a tapa de fosa
dúctil de diàmetre 600 (P - 67)

1,000754,47 754,47

9 G21B400P u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i
reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a camió. (P -
12)

2,0004,46 8,92

10 G228F10FP m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m,
amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar,
amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions (P - 20)

64,80019,62 1.271,38

11 EQN2U01P m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r
formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de
secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior
separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a

2,400396,15 950,76
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12 EQN2U02P u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per
a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3
graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges
tipus HILTI M-12 o equivalent (P - 7)

1,000254,13 254,13

13 GDKT001P u Subministrament i muntatge d'escala de gat PRFV d'una alçada
fins a 1,5 m incloent desembarcament superior d'1 m fixat en llosa
superior d¡arqeuta, formada per muntants laterals de 73x25x3
mm i graó estriat quadrat de 28X29 mm de 450 mm d'amplada
interior, separats 300 mm , inclòs part proporcional de material
per muntatge (P - 68)

1,000326,60 326,60

14 EAVUF220P m2 Mosquitera fixa de 0,5 a 0,8 m d'amplària i 0,8 a 1,2 m d'alçària,
amb bastiment perimetral de perfils d'alumini lacat, i tela de fils de
polièster, col·locada amb fixacions mecàniques.

Canvi de rendiment per la dispersió de les actuacions (P - 3)

0,48068,41 32,84

15 GDZ46C1P u Adequació de la sortida al terreny de desguàs de Polietilè DN 110
amb broc de sortida per a drenatge de formigó prefabricat
adaptant el forat del prefabricat al diàmetre del tub amb morter de
ciment , inclòs la preparació del terreny, tall de tub de polietilè i
amb reblert del trasdós i lateral amb material granular, carrega
dels materials sobrants sobre camió (P - 70)

1,000196,99 196,99

16 GNZ116D4 u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior
i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat
d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150
micres), de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, muntat en pericó de canalització soterrada (P - 80)

1,000218,13 218,13

17 K7J5C4H2 m Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de cautxú de secció
2x2 cm, col·locat amb adhesiu (P - 115)

5,00022,11 110,55

18 G7J5211AK8VQ m Segellat de junt de 10 mm d'amplària i 5 mm de fondària amb
massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola manual, prèvia
imprimació específica. Article: ref. P06SI400 de la serie Massilles
de poliuretà de BASF-CC (P - 59)

16,0003,58 57,28

19 GDDZCJD4 u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa
abatible, pas lliure de 810 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 65)

1,000271,36 271,36

TITOL 3 01.02.04

OBRA PRESSUPOST  RIR: 2015/05501

CAPÍTOL CP-2 CANONADA PRINCIPAL02

TITOL 3 D0505

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G2225241P m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de
fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i amb les
terres deixades a la vora (P - 19)

64,80016,86 1.092,53

2 G2144301P m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.

Canvi de rendiment degut a que es tracta d'actuacions confinades
(P - 9)

3,780105,66 399,39

3 G21DKG02 m Demolició de pou de 150x150 cm, de parets de 15 cm de maó,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 13)

1,50014,17 21,26
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4 G3C515H4P m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions i
acutacions confinades (P - 39)

5,118117,06 599,11

5 G4BC3100P kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de
diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Canvi de rendiment per la dispersió de les actuacions  (P - 40)

511,8002,15 1.100,37

6 G4DFE113P m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de
fusta de pi i puntals metàl·lics, per a mur d'estrep, encofrat a dues
cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist,

Canvi de rendiment per dispersió de les actuacions (P - 42)

10,50070,37 738,89

7 GDK26C2P u Pericó de registre de formigó prefabricat de 200x150x150 cm
inclòs tapa de formigó armat amb bastiment per a tapa de fosa
dúctil de diàmetre 600 (P - 67)

1,000754,47 754,47

8 G228F10FP m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m,
amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar,
amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions (P - 20)

64,80019,62 1.271,38

9 EQN2U01P m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r
formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de
secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior
separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a
paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

 (P - 6)

3,100396,15 1.228,07

10 EQN2U02P u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per
a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3
graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges
tipus HILTI M-12 o equivalent (P - 7)

1,000254,13 254,13

11 EAVUF220P m2 Mosquitera fixa de 0,5 a 0,8 m d'amplària i 0,8 a 1,2 m d'alçària,
amb bastiment perimetral de perfils d'alumini lacat, i tela de fils de
polièster, col·locada amb fixacions mecàniques.

Canvi de rendiment per la dispersió de les actuacions (P - 3)

0,48068,41 32,84

12 GDZ46C1P u Adequació de la sortida al terreny de desguàs de Polietilè DN 110
amb broc de sortida per a drenatge de formigó prefabricat
adaptant el forat del prefabricat al diàmetre del tub amb morter de
ciment , inclòs la preparació del terreny, tall de tub de polietilè i
amb reblert del trasdós i lateral amb material granular, carrega
dels materials sobrants sobre camió (P - 70)

1,000196,99 196,99

13 GNZ116D4 u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior
i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat
d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150
micres), de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, muntat en pericó de canalització soterrada (P - 80)

1,000218,13 218,13

14 G222524P u Localització de desguàs existent i prolongació amb tub de polietilè
fins a  punt de desguàs  (P - 18)

1,000552,60 552,60

15 K7J5C4H2 m Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de cautxú de secció
2x2 cm, col·locat amb adhesiu (P - 115)

3,00022,11 66,33
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16 G7J5211AK8VQ m Segellat de junt de 10 mm d'amplària i 5 mm de fondària amb
massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola manual, prèvia
imprimació específica. Article: ref. P06SI400 de la serie Massilles
de poliuretà de BASF-CC (P - 59)

14,0003,58 50,12

17 GDKT001P u Subministrament i muntatge d'escala de gat PRFV d'una alçada
fins a 1,5 m incloent desembarcament superior d'1 m fixat en llosa
superior d¡arqeuta, formada per muntants laterals de 73x25x3
mm i graó estriat quadrat de 28X29 mm de 450 mm d'amplada
interior, separats 300 mm , inclòs part proporcional de material
per muntatge (P - 68)

1,000326,60 326,60

18 GDDZCJD4 u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa
abatible, pas lliure de 810 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 65)

1,000271,36 271,36

TITOL 3 01.02.05

OBRA PRESSUPOST  RIR: 2015/05501

CAPÍTOL CP-2 CANONADA PRINCIPAL02

TITOL 3 D0606

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G2225241P m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de
fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i amb les
terres deixades a la vora (P - 19)

64,80016,86 1.092,53

2 G2144301P m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.

Canvi de rendiment degut a que es tracta d'actuacions confinades
(P - 9)

0,780105,66 82,41

3 G21DKG02 m Demolició de pou de 150x150 cm, de parets de 15 cm de maó,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 13)

1,50014,17 21,26

4 G3C515H4P m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions i
acutacions confinades (P - 39)

1,470117,06 172,08

5 G4BC3100P kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de
diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Canvi de rendiment per la dispersió de les actuacions  (P - 40)

147,0002,15 316,05

6 K4BP1112 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre,
amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de
resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat (P - 114)

10,00010,30 103,00

7 G4DFE113P m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de
fusta de pi i puntals metàl·lics, per a mur d'estrep, encofrat a dues
cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist,

Canvi de rendiment per dispersió de les actuacions (P - 42)

10,50070,37 738,89

8 GDK26C2P u Pericó de registre de formigó prefabricat de 200x150x150 cm
inclòs tapa de formigó armat amb bastiment per a tapa de fosa
dúctil de diàmetre 600 (P - 67)

1,000754,47 754,47

9 G228F10FP m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m,
amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar,
amb compactació del 95% PM

64,80019,62 1.271,38
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Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions (P - 20)

10 EQN2U01P m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r
formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de
secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior
separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a
paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

 (P - 6)

2,400396,15 950,76

11 EQN2U02P u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per
a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3
graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges
tipus HILTI M-12 o equivalent (P - 7)

1,000254,13 254,13

12 GDKT001P u Subministrament i muntatge d'escala de gat PRFV d'una alçada
fins a 1,5 m incloent desembarcament superior d'1 m fixat en llosa
superior d¡arqeuta, formada per muntants laterals de 73x25x3
mm i graó estriat quadrat de 28X29 mm de 450 mm d'amplada
interior, separats 300 mm , inclòs part proporcional de material
per muntatge (P - 68)

2,000326,60 653,20

13 G21B400P u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i
reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a camió. (P -
12)

2,0004,46 8,92

14 EAVUF220P m2 Mosquitera fixa de 0,5 a 0,8 m d'amplària i 0,8 a 1,2 m d'alçària,
amb bastiment perimetral de perfils d'alumini lacat, i tela de fils de
polièster, col·locada amb fixacions mecàniques.

Canvi de rendiment per la dispersió de les actuacions (P - 3)

0,48068,41 32,84

15 GDZ46C1P u Adequació de la sortida al terreny de desguàs de Polietilè DN 110
amb broc de sortida per a drenatge de formigó prefabricat
adaptant el forat del prefabricat al diàmetre del tub amb morter de
ciment , inclòs la preparació del terreny, tall de tub de polietilè i
amb reblert del trasdós i lateral amb material granular, carrega
dels materials sobrants sobre camió (P - 70)

1,000196,99 196,99

16 GNZ116D4 u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior
i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat
d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150
micres), de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, muntat en pericó de canalització soterrada (P - 80)

1,000218,13 218,13

17 K7J5C4H2 m Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de cautxú de secció
2x2 cm, col·locat amb adhesiu (P - 115)

5,00022,11 110,55

18 G7J5211AK8VQ m Segellat de junt de 10 mm d'amplària i 5 mm de fondària amb
massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola manual, prèvia
imprimació específica. Article: ref. P06SI400 de la serie Massilles
de poliuretà de BASF-CC (P - 59)

14,0003,58 50,12

19 GDDZCJD4 u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa
abatible, pas lliure de 810 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 65)

1,000271,36 271,36

TITOL 3 01.02.06

OBRA PRESSUPOST  RIR: 2015/05501

CAPÍTOL CP-2 CANONADA PRINCIPAL02

TITOL 3 D0707

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EQN2U01P m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r
formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de

2,100396,15 831,92
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secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior
separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a
paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

 (P - 6)

2 EQN2U02P u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per
a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3
graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges
tipus HILTI M-12 o equivalent (P - 7)

1,000254,13 254,13

3 G21B400P u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i
reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a camió. (P -
12)

8,0004,46 35,68

4 K21GU00P u Recolocació de cablejat de les instal··lacions de la protecció
catòdica a l'arqueta, amb mitjans manuals (P - 113)

1,00020,15 20,15

5 G21B301P u Desmuntatge de tub de ventilació existent i col·locació de nou de
tub de ventilació amb diàmetre major, amb mitjans manuals,
regularització de desperfectes a paraments de formigó amb
morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid, tipus Master
Emaco S544RS de BASF i segellat amb aplicació de cordó de
masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de
la casa DeNeef Technologies o similar i aplicació de morter epoxi
tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar
càrrega de productes sobrants sobre camió, (P - 11)

1,00090,52 90,52

6 GF22MF1P m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes
amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T, de 6´´ de
mida (diàmetre exterior especificat=165,1 mm i DN= 150 mm),
fixat a llosa de formigó (P - 76)

3,600127,27 458,17

7 G7J5U12P m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a
pressió, per treure pintures i desincrustació de restes sòlides
adherides a la superfície del parament amb desincrustants de
calç i sals, per preparar el suport per rebre el tractament de
reparació i impermeabilització.

 (P - 45)

77,7406,45 501,42

8 G7J5U15P m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de
fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments
verticals, amb mitjans manuals. (P - 48)

28,60014,05 401,83

9 G7J5U16P m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació
capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls no
solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i
porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del mateix amb
un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació
de la superfície mitjançant rajat d'aigua a pressió. (P - 49)

28,60011,87 339,48

10 G7J5U17P m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera,
de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar,
d'aplicació manual. (P - 50)

28,60013,71 392,11

11 G7J5U22P m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i
flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar,
revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una
dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 55)

77,74031,55 2.452,70

12 G7J5U13P m2 Retacat de coqueres i regularització de desperfectes a paraments
de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid,
tipus Master Emaco S544RS de BASF o similar, amb mitjans
manuals.

5,00026,15 130,75
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 (P - 46)

13 G7J5U14P m2 Reparació d'element de formigó armat, amb repicat del formigó,
sanejament i raspallat de les armadures amb mitjans manuals i
amb raig de sorra o escòria de coure, passivat de les armadures,
imprimació anticorrosiva, pont d'unió i restitució de la part
afectada amb morter polimèric de reparació d'alta resistència amb
inhibidor de la corrosió del tipus MasterEmaco S 544 RS de BASF
o similar. Inclòs càrrega manual de runa sobre contenidor i
transport a abocador.

 (P - 47)

1,000249,87 249,87

14 G7J5U18P m Reparació d'esquerdes i fissures a murs de formigó armat, inclou
obertura de fissura per formar un caixetí de 10 mm. d'ample i 10
mm. de fondària, i el posterior replè i reconstrucció geomètrica de
caixetí amb morter polimèric amb fibres, sulforesistent i de fraguat
ràpid tipus Master Emaco S544 RS de BASF o similar. (P - 51)

5,00027,60 138,00

15 G4F22557P m3 Paret estructural revestit a dues cares de 14 cm de gruix, de maó
massís d'elaboració manual, HD, R-10, de 290x140x50 mm, per a
revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb
morter de ciment CEM I, de dosificació 1:5 (7,5 N/mm2), amb
additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a
compressió de la paret de 4 N/mm2.

S'ha inclòs el revestiment de les dues cares amb morter
respecte al preu original del BEDEC. (P - 44)

0,358462,78 165,68

16 G21YB22P u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de forats
per instal·lació de ventilació superficial fins a 150 mm de
diàmetre nominal amb un gruix de paret de 20 cm amb broca de
diamant intercambiable, i segellat una vegada col·locada la
ventilació amb aplicació de cordó de masilla monocomponent
hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef
Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja
canya al perimetre de la canonada amb el mur (P - 15)

2,000299,43 598,86

TITOL 3 01.02.07

OBRA PRESSUPOST  RIR: 2015/05501

CAPÍTOL CP-2 CANONADA PRINCIPAL02

TITOL 3 D0808

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EQN2U01P m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r
formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de
secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior
separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a
paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

 (P - 6)

1,600396,15 633,84

2 EQN2U02P u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per
a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3
graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges
tipus HILTI M-12 o equivalent (P - 7)

1,000254,13 254,13

3 G21B400P u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i
reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a camió. (P -
12)

5,0004,46 22,30
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4 G21B301P u Desmuntatge de tub de ventilació existent i col·locació de nou de
tub de ventilació amb diàmetre major, amb mitjans manuals,
regularització de desperfectes a paraments de formigó amb
morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid, tipus Master
Emaco S544RS de BASF i segellat amb aplicació de cordó de
masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de
la casa DeNeef Technologies o similar i aplicació de morter epoxi
tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar
càrrega de productes sobrants sobre camió, (P - 11)

1,00090,52 90,52

5 GF22LD1P m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes
amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de
mida (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm),
fixat a llosa de formigó (P - 74)

3,10066,80 207,08

6 GDZ46C1P u Adequació de la sortida al terreny de desguàs de Polietilè DN 110
amb broc de sortida per a drenatge de formigó prefabricat
adaptant el forat del prefabricat al diàmetre del tub amb morter de
ciment , inclòs la preparació del terreny, tall de tub de polietilè i
amb reblert del trasdós i lateral amb material granular, carrega
dels materials sobrants sobre camió (P - 70)

1,000196,99 196,99

7 K878C118P u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de
neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat d'arqueta
(P - 117)

1,00027,28 27,28

8 G7J5U12P m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a
pressió, per treure pintures i desincrustació de restes sòlides
adherides a la superfície del parament amb desincrustants de
calç i sals, per preparar el suport per rebre el tractament de
reparació i impermeabilització.

 (P - 45)

11,2506,45 72,56

9 G7J5U15P m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de
fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments
verticals, amb mitjans manuals. (P - 48)

6,00014,05 84,30

10 G7J5U16P m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació
capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls no
solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i
porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del mateix amb
un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació
de la superfície mitjançant rajat d'aigua a pressió. (P - 49)

6,00011,87 71,22

11 G7J5U17P m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera,
de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar,
d'aplicació manual. (P - 50)

6,00013,71 82,26

12 G7J5U19P m Segellat de junts entre peces prefabricades de formigó armat o
junts entre materials, inclou; sanejament de junt i perímetre de
formigó, uns 15 cm a banda i banda al llarg del junt mitjançant
moladora de diamant, col·locació de fons de junt de polietilè de
cèl·lula tancada de entre 10 i 30 mm tipus MasterSeal 920 de
BASF o similar, retacat de junt amb massilla de poliuretà tipo
MasterSeal NP 474 de BASF o similar i col·locació de banda
elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF
o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de
BASF o similar. (P - 52)

6,00059,55 357,30

13 G7J5U22P m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i
flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar,
revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una
dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 55)

11,25031,55 354,94
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14 G4F22557P m3 Paret estructural revestit a dues cares de 14 cm de gruix, de maó
massís d'elaboració manual, HD, R-10, de 290x140x50 mm, per a
revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb
morter de ciment CEM I, de dosificació 1:5 (7,5 N/mm2), amb
additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a
compressió de la paret de 4 N/mm2.

S'ha inclòs el revestiment de les dues cares amb morter
respecte al preu original del BEDEC. (P - 44)

0,252462,78 116,62

TITOL 3 01.02.08

OBRA PRESSUPOST  RIR: 2015/05501

CAPÍTOL CP-2 CANONADA PRINCIPAL02

TITOL 3 D1109

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EQN2U01P m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r
formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de
secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior
separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a
paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

 (P - 6)

2,100396,15 831,92

2 EQN2U02P u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per
a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3
graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges
tipus HILTI M-12 o equivalent (P - 7)

1,000254,13 254,13

3 G21B400P u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i
reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a camió. (P -
12)

8,0004,46 35,68

4 G21B301P u Desmuntatge de tub de ventilació existent i col·locació de nou de
tub de ventilació amb diàmetre major, amb mitjans manuals,
regularització de desperfectes a paraments de formigó amb
morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid, tipus Master
Emaco S544RS de BASF i segellat amb aplicació de cordó de
masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de
la casa DeNeef Technologies o similar i aplicació de morter epoxi
tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar
càrrega de productes sobrants sobre camió, (P - 11)

1,00090,52 90,52

5 GF22MF1P m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes
amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T, de 6´´ de
mida (diàmetre exterior especificat=165,1 mm i DN= 150 mm),
fixat a llosa de formigó (P - 76)

3,600127,27 458,17

6 G2225241P m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de
fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i amb les
terres deixades a la vora (P - 19)

52,63216,86 887,38

7 G228F10FP m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m,
amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar,
amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions (P - 20)

27,86419,62 546,69

8 G228F60FP m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar,
amb compactació del 95% PM

18,84719,03 358,66

EUR



PROJECTE D´ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L´ETAP DE LA LLOSSA DEL CAV

PRESSUPOST Pàg.: 25

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions (P - 21)

9 G2216101P m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions (P - 17)

38,7004,35 168,35

10 G7J5U26P u Formació de passamur en paret existent per a nou desguàs de
PEAD DN 500 inclou

Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.

Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó
armat, mitjançant neteja, , aplicació de cordó de masilla
monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa
DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter epoxi
tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar
formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i
col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus
MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu epoxi
tipus MasterSeal 933 de BASF o similar . (P - 57)

1,000488,76 488,76

11 GFB1T32P m Tub de polietilè de designació PE 100, de 500 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN
12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa (P - 78)

19,350199,89 3.867,87

12 GDZ46C2P u Broc de formigó prefabricat de dimensions 58x90x95 per a tub de
diàmetre 500, inclòs la preparació del terreny (P - 71)

1,000123,19 123,19

13 G2R35037 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de menys de 10 km (P - 23)

3,9705,04 20,01

14 K21GU00P u Recolocació de cablejat de les instal··lacions de la protecció
catòdica a l'arqueta, amb mitjans manuals (P - 113)

1,00020,15 20,15

15 G7J5U12P m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a
pressió, per treure pintures i desincrustació de restes sòlides
adherides a la superfície del parament amb desincrustants de
calç i sals, per preparar el suport per rebre el tractament de
reparació i impermeabilització.

 (P - 45)

77,7406,45 501,42

16 G7J5U15P m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de
fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments
verticals, amb mitjans manuals. (P - 48)

28,60014,05 401,83

17 G7J5U16P m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació
capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls no
solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i
porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del mateix amb
un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació
de la superfície mitjançant rajat d'aigua a pressió. (P - 49)

28,60011,87 339,48

18 G7J5U17P m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera,
de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar,
d'aplicació manual. (P - 50)

28,60013,71 392,11

19 G7J5U22P m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i
flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar,
revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una
dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 55)

77,74031,55 2.452,70

20 G7J5U21P m Tractament segellat d'entrada d'aigua per fissures i esquerdes
amb injecció de resines hidroexpansives mitjançant injectors amb
vàlvula anti-retorn. (P - 54)

10,000179,96 1.799,60
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21 G7J5U13P m2 Retacat de coqueres i regularització de desperfectes a paraments
de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid,
tipus Master Emaco S544RS de BASF o similar, amb mitjans
manuals.

 (P - 46)

5,00026,15 130,75

22 G7J5U14P m2 Reparació d'element de formigó armat, amb repicat del formigó,
sanejament i raspallat de les armadures amb mitjans manuals i
amb raig de sorra o escòria de coure, passivat de les armadures,
imprimació anticorrosiva, pont d'unió i restitució de la part
afectada amb morter polimèric de reparació d'alta resistència amb
inhibidor de la corrosió del tipus MasterEmaco S 544 RS de BASF
o similar. Inclòs càrrega manual de runa sobre contenidor i
transport a abocador.

 (P - 47)

1,000249,87 249,87

23 G7J5U18P m Reparació d'esquerdes i fissures a murs de formigó armat, inclou
obertura de fissura per formar un caixetí de 10 mm. d'ample i 10
mm. de fondària, i el posterior replè i reconstrucció geomètrica de
caixetí amb morter polimèric amb fibres, sulforesistent i de fraguat
ràpid tipus Master Emaco S544 RS de BASF o similar. (P - 51)

5,00027,60 138,00

24 G21YB22P u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de forats
per instal·lació de ventilació superficial fins a 150 mm de
diàmetre nominal amb un gruix de paret de 20 cm amb broca de
diamant intercambiable, i segellat una vegada col·locada la
ventilació amb aplicació de cordó de masilla monocomponent
hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef
Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja
canya al perimetre de la canonada amb el mur (P - 15)

2,000299,43 598,86

TITOL 3 01.02.09

OBRA PRESSUPOST  RIR: 2015/05501

CAPÍTOL CP-2 CANONADA PRINCIPAL02

TITOL 3 D1210

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EQN2U01P m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r
formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de
secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior
separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a
paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

 (P - 6)

3,000396,15 1.188,45

2 EQN2U02P u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per
a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3
graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges
tipus HILTI M-12 o equivalent (P - 7)

1,000254,13 254,13

3 G21B400P u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i
reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a camió. (P -
12)

10,0004,46 44,60

4 G4E2452P u Cegat de les dues reixes de ventilació d'arqueta prefabricada
amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació
1:0,25:3 (15 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la
paret de 3 N/mm2 (P - 43)

1,00038,72 38,72
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5 GF22LD1P m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes
amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de
mida (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm),
fixat a llosa de formigó (P - 74)

4,70066,80 313,96

6 K878C118P u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de
neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat d'arqueta
(P - 117)

1,00027,28 27,28

7 G2225241P m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de
fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i amb les
terres deixades a la vora (P - 19)

27,83316,86 469,26

8 G228F10FP m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m,
amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar,
amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions (P - 20)

13,36019,62 262,12

9 G228F60FP m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar,
amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions (P - 21)

12,04819,03 229,27

10 G2216101P m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions (P - 17)

24,7404,35 107,62

11 G7J5U26P u Formació de passamur en paret existent per a nou desguàs de
PEAD DN 500 inclou

Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.

Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó
armat, mitjançant neteja, , aplicació de cordó de masilla
monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa
DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter epoxi
tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar
formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i
col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus
MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu epoxi
tipus MasterSeal 933 de BASF o similar . (P - 57)

1,000488,76 488,76

12 GFB1T32P m Tub de polietilè de designació PE 100, de 500 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN
12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa (P - 78)

12,370199,89 2.472,64

13 GDZ46C2P u Broc de formigó prefabricat de dimensions 58x90x95 per a tub de
diàmetre 500, inclòs la preparació del terreny (P - 71)

1,000123,19 123,19

14 G2R35037 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de menys de 10 km (P - 23)

2,4255,04 12,22

15 G7J5U12P m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a
pressió, per treure pintures i desincrustació de restes sòlides
adherides a la superfície del parament amb desincrustants de
calç i sals, per preparar el suport per rebre el tractament de
reparació i impermeabilització.

 (P - 45)

15,4156,45 99,43
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16 G7J5U15P m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de
fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments
verticals, amb mitjans manuals. (P - 48)

8,55014,05 120,13

17 G7J5U16P m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació
capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls no
solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i
porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del mateix amb
un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació
de la superfície mitjançant rajat d'aigua a pressió. (P - 49)

8,55011,87 101,49

18 G7J5U17P m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera,
de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar,
d'aplicació manual. (P - 50)

8,55013,71 117,22

19 G7J5U19P m Segellat de junts entre peces prefabricades de formigó armat o
junts entre materials, inclou; sanejament de junt i perímetre de
formigó, uns 15 cm a banda i banda al llarg del junt mitjançant
moladora de diamant, col·locació de fons de junt de polietilè de
cèl·lula tancada de entre 10 i 30 mm tipus MasterSeal 920 de
BASF o similar, retacat de junt amb massilla de poliuretà tipo
MasterSeal NP 474 de BASF o similar i col·locació de banda
elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF
o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de
BASF o similar. (P - 52)

8,55059,55 509,15

20 G7J5U22P m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i
flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar,
revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una
dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 55)

15,41531,55 486,34

21 EN8218GP u Vàlvula de retenció de clapeta PE, amb brides, de 500 mm de
diàmetre nominal  muntada superficialment (P - 5)

1,0001.136,88 1.136,88

22 G21YB22P u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de forats
per instal·lació de ventilació superficial fins a 150 mm de
diàmetre nominal amb un gruix de paret de 20 cm amb broca de
diamant intercambiable, i segellat una vegada col·locada la
ventilació amb aplicació de cordó de masilla monocomponent
hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef
Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja
canya al perimetre de la canonada amb el mur (P - 15)

2,000299,43 598,86

TITOL 3 01.02.10

OBRA PRESSUPOST  RIR: 2015/05501

CAPÍTOL CP-2 CANONADA PRINCIPAL02

TITOL 3 D1311

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EQN2U01P m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r
formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de
secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior
separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a
paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

 (P - 6)

2,750396,15 1.089,41

2 EQN2U02P u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per
a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3
graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges
tipus HILTI M-12 o equivalent (P - 7)

1,000254,13 254,13
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3 G21B400P u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i
reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a camió. (P -
12)

10,0004,46 44,60

4 EAVUF220P m2 Mosquitera fixa de 0,5 a 0,8 m d'amplària i 0,8 a 1,2 m d'alçària,
amb bastiment perimetral de perfils d'alumini lacat, i tela de fils de
polièster, col·locada amb fixacions mecàniques.

Canvi de rendiment per la dispersió de les actuacions (P - 3)

0,48068,41 32,84

5 K878C118P u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de
neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat d'arqueta
(P - 117)

1,00027,28 27,28

6 G7J5U12P m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a
pressió, per treure pintures i desincrustació de restes sòlides
adherides a la superfície del parament amb desincrustants de
calç i sals, per preparar el suport per rebre el tractament de
reparació i impermeabilització.

 (P - 45)

15,4156,45 99,43

7 G7J5U15P m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de
fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments
verticals, amb mitjans manuals. (P - 48)

8,55014,05 120,13

8 G7J5U16P m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació
capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls no
solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i
porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del mateix amb
un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació
de la superfície mitjançant rajat d'aigua a pressió. (P - 49)

8,55011,87 101,49

9 G7J5U17P m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera,
de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar,
d'aplicació manual. (P - 50)

8,55013,71 117,22

10 G7J5U19P m Segellat de junts entre peces prefabricades de formigó armat o
junts entre materials, inclou; sanejament de junt i perímetre de
formigó, uns 15 cm a banda i banda al llarg del junt mitjançant
moladora de diamant, col·locació de fons de junt de polietilè de
cèl·lula tancada de entre 10 i 30 mm tipus MasterSeal 920 de
BASF o similar, retacat de junt amb massilla de poliuretà tipo
MasterSeal NP 474 de BASF o similar i col·locació de banda
elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF
o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de
BASF o similar. (P - 52)

8,55059,55 509,15

11 G7J5U22P m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i
flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar,
revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una
dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 55)

15,41531,55 486,34

TITOL 3 01.02.11

OBRA PRESSUPOST  RIR: 2015/05501

CAPÍTOL CP-2 CANONADA PRINCIPAL02

TITOL 3 D2112

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EQN2U01P m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r
formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de
secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior

3,300396,15 1.307,30
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separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a
paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

 (P - 6)

2 EQN2U02P u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per
a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3
graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges
tipus HILTI M-12 o equivalent (P - 7)

1,000254,13 254,13

3 G21B301P u Desmuntatge de tub de ventilació existent i col·locació de nou de
tub de ventilació amb diàmetre major, amb mitjans manuals,
regularització de desperfectes a paraments de formigó amb
morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid, tipus Master
Emaco S544RS de BASF i segellat amb aplicació de cordó de
masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de
la casa DeNeef Technologies o similar i aplicació de morter epoxi
tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar
càrrega de productes sobrants sobre camió, (P - 11)

1,00090,52 90,52

4 GF22LD1P m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes
amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de
mida (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm),
fixat a llosa de formigó (P - 74)

5,10066,80 340,68

5 K213001P u Execució de forat per drenatge en mur lateral de dimensions
0,40x0,40 m . Inclou:

- Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió

- Reixa mosquitera interior fixada en paret.

-Reixeta de protecció prefabricada de lames de formigó fixada a
l'arqueta.
 (P - 110)

1,00096,06 96,06

6 K7JR10AA m Reparació de junt estructural de mur de formigó, amb repicat i
sanejament previ de la zona afectada amb mitjans manuals i
segellat amb massilla de poliuretà bicomponent, aplicada amb
pistola i imprimació prèvia (P - 116)

10,40013,87 144,25

7 G7J5U15P m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de
fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments
verticals, amb mitjans manuals. (P - 48)

10,40014,05 146,12

8 G7J5U16P m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació
capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls no
solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i
porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del mateix amb
un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació
de la superfície mitjançant rajat d'aigua a pressió. (P - 49)

10,40011,87 123,45

9 G7J5U17P m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera,
de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar,
d'aplicació manual. (P - 50)

10,40013,71 142,58

10 G7J5U20P m Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó
armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i
sanejament de superfícies del junt amb moladora de diamant,
aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva
tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar,
aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur
31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la
canonada amb el mur, i col·locació de banda elastomèrica per
junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar

0,310235,15 72,90
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adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o
similar . (P - 53)

11 G7J5U22P m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i
flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar,
revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una
dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 55)

17,01031,55 536,67

TITOL 3 01.02.12

OBRA PRESSUPOST  RIR: 2015/05501

CAPÍTOL CP-2 CANONADA PRINCIPAL02

TITOL 3 D1613

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GDK26C1P u Gir de tapa existent de formigó prefabricat, incloent perforacions
en tapa per subjecció amb cable, segellat dels forats amb morter
de ciment  i segellat de la junta amb les parets del pericó. (P - 66)

1,000136,06 136,06

2 EQN2U01P m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r
formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de
secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior
separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a
paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

 (P - 6)

2,500396,15 990,38

3 EQN2U02P u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per
a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3
graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges
tipus HILTI M-12 o equivalent (P - 7)

1,000254,13 254,13

4 G21B400P u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i
reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a camió. (P -
12)

8,0004,46 35,68

5 EAVUF220P m2 Mosquitera fixa de 0,5 a 0,8 m d'amplària i 0,8 a 1,2 m d'alçària,
amb bastiment perimetral de perfils d'alumini lacat, i tela de fils de
polièster, col·locada amb fixacions mecàniques.

Canvi de rendiment per la dispersió de les actuacions (P - 3)

0,48068,41 32,84

6 K878C118P u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de
neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat d'arqueta
(P - 117)

1,00027,28 27,28

7 G21B301P u Desmuntatge de tub de ventilació existent i col·locació de nou de
tub de ventilació amb diàmetre major, amb mitjans manuals,
regularització de desperfectes a paraments de formigó amb
morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid, tipus Master
Emaco S544RS de BASF i segellat amb aplicació de cordó de
masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de
la casa DeNeef Technologies o similar i aplicació de morter epoxi
tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar
càrrega de productes sobrants sobre camió, (P - 11)

1,00090,52 90,52

8 G7J5U12P m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a
pressió, per treure pintures i desincrustació de restes sòlides
adherides a la superfície del parament amb desincrustants de
calç i sals, per preparar el suport per rebre el tractament de
reparació i impermeabilització.

 (P - 45)

15,4156,45 99,43
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9 G7J5U15P m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de
fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments
verticals, amb mitjans manuals. (P - 48)

8,55014,05 120,13

10 G7J5U16P m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació
capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls no
solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i
porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del mateix amb
un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació
de la superfície mitjançant rajat d'aigua a pressió. (P - 49)

8,55011,87 101,49

11 G7J5U17P m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera,
de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar,
d'aplicació manual. (P - 50)

8,55013,71 117,22

12 G7J5U19P m Segellat de junts entre peces prefabricades de formigó armat o
junts entre materials, inclou; sanejament de junt i perímetre de
formigó, uns 15 cm a banda i banda al llarg del junt mitjançant
moladora de diamant, col·locació de fons de junt de polietilè de
cèl·lula tancada de entre 10 i 30 mm tipus MasterSeal 920 de
BASF o similar, retacat de junt amb massilla de poliuretà tipo
MasterSeal NP 474 de BASF o similar i col·locació de banda
elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF
o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de
BASF o similar. (P - 52)

8,55059,55 509,15

13 G7J5U22P m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i
flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar,
revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una
dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 55)

15,41531,55 486,34

TITOL 3 01.02.13

OBRA PRESSUPOST  RIR: 2015/05501

CAPÍTOL CP-2 CANONADA PRINCIPAL02

TITOL 3 D1714

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GDK26C1P u Gir de tapa existent de formigó prefabricat, incloent perforacions
en tapa per subjecció amb cable, segellat dels forats amb morter
de ciment  i segellat de la junta amb les parets del pericó. (P - 66)

1,000136,06 136,06

2 EQN2U01P m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r
formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de
secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior
separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a
paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

 (P - 6)

2,100396,15 831,92

3 EQN2U02P u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per
a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3
graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges
tipus HILTI M-12 o equivalent (P - 7)

1,000254,13 254,13

4 G21B400P u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i
reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a camió. (P -
12)

8,0004,46 35,68

5 GF22LD1P m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes
amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de
mida (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm),
fixat a llosa de formigó (P - 74)

3,90066,80 260,52

EUR



PROJECTE D´ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L´ETAP DE LA LLOSSA DEL CAV

PRESSUPOST Pàg.: 33

6 G4E2452P u Cegat de les dues reixes de ventilació d'arqueta prefabricada
amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació
1:0,25:3 (15 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la
paret de 3 N/mm2 (P - 43)

1,00038,72 38,72

7 K878C118P u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de
neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat d'arqueta
(P - 117)

1,00027,28 27,28

8 G7J5U12P m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a
pressió, per treure pintures i desincrustació de restes sòlides
adherides a la superfície del parament amb desincrustants de
calç i sals, per preparar el suport per rebre el tractament de
reparació i impermeabilització.

 (P - 45)

15,4156,45 99,43

9 G7J5U15P m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de
fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments
verticals, amb mitjans manuals. (P - 48)

8,55014,05 120,13

10 G7J5U16P m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació
capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls no
solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i
porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del mateix amb
un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació
de la superfície mitjançant rajat d'aigua a pressió. (P - 49)

8,55011,87 101,49

11 G7J5U17P m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera,
de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar,
d'aplicació manual. (P - 50)

8,55013,71 117,22

12 G7J5U19P m Segellat de junts entre peces prefabricades de formigó armat o
junts entre materials, inclou; sanejament de junt i perímetre de
formigó, uns 15 cm a banda i banda al llarg del junt mitjançant
moladora de diamant, col·locació de fons de junt de polietilè de
cèl·lula tancada de entre 10 i 30 mm tipus MasterSeal 920 de
BASF o similar, retacat de junt amb massilla de poliuretà tipo
MasterSeal NP 474 de BASF o similar i col·locació de banda
elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF
o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de
BASF o similar. (P - 52)

8,55059,55 509,15

13 G7J5U22P m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i
flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar,
revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una
dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 55)

15,41531,55 486,34

14 G21YB22P u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de forats
per instal·lació de ventilació superficial fins a 150 mm de
diàmetre nominal amb un gruix de paret de 20 cm amb broca de
diamant intercambiable, i segellat una vegada col·locada la
ventilació amb aplicació de cordó de masilla monocomponent
hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef
Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja
canya al perimetre de la canonada amb el mur (P - 15)

2,000299,43 598,86

TITOL 3 01.02.14

OBRA PRESSUPOST  RIR: 2015/05501

CAPÍTOL CP-2 CANONADA PRINCIPAL02
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TITOL 3 D2215

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GDK26C1P u Gir de tapa existent de formigó prefabricat, incloent perforacions
en tapa per subjecció amb cable, segellat dels forats amb morter
de ciment  i segellat de la junta amb les parets del pericó. (P - 66)

1,000136,06 136,06

2 EQN2U01P m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r
formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de
secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior
separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a
paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

 (P - 6)

3,300396,15 1.307,30

3 EQN2U02P u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per
a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3
graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges
tipus HILTI M-12 o equivalent (P - 7)

1,000254,13 254,13

4 G21B400P u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i
reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a camió. (P -
12)

8,0004,46 35,68

5 EAVUF220P m2 Mosquitera fixa de 0,5 a 0,8 m d'amplària i 0,8 a 1,2 m d'alçària,
amb bastiment perimetral de perfils d'alumini lacat, i tela de fils de
polièster, col·locada amb fixacions mecàniques.

Canvi de rendiment per la dispersió de les actuacions (P - 3)

0,48068,41 32,84

6 G7J5U12P m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a
pressió, per treure pintures i desincrustació de restes sòlides
adherides a la superfície del parament amb desincrustants de
calç i sals, per preparar el suport per rebre el tractament de
reparació i impermeabilització.

 (P - 45)

15,4156,45 99,43

7 G7J5U15P m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de
fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments
verticals, amb mitjans manuals. (P - 48)

8,55014,05 120,13

8 G7J5U16P m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació
capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls no
solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i
porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del mateix amb
un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació
de la superfície mitjançant rajat d'aigua a pressió. (P - 49)

8,55011,87 101,49

9 G7J5U17P m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera,
de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar,
d'aplicació manual. (P - 50)

8,55013,71 117,22

10 G7J5U19P m Segellat de junts entre peces prefabricades de formigó armat o
junts entre materials, inclou; sanejament de junt i perímetre de
formigó, uns 15 cm a banda i banda al llarg del junt mitjançant
moladora de diamant, col·locació de fons de junt de polietilè de
cèl·lula tancada de entre 10 i 30 mm tipus MasterSeal 920 de
BASF o similar, retacat de junt amb massilla de poliuretà tipo
MasterSeal NP 474 de BASF o similar i col·locació de banda
elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF
o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de
BASF o similar. (P - 52)

8,55059,55 509,15

EUR
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11 G7J5U22P m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i
flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar,
revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una
dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 55)

15,41531,55 486,34

TITOL 3 01.02.15

OBRA PRESSUPOST  RIR: 2015/05501

CAPÍTOL CP-2 CANONADA PRINCIPAL02

TITOL 3 D1816

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EQN2U01P m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r
formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de
secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior
separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a
paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

 (P - 6)

3,000396,15 1.188,45

2 EQN2U02P u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per
a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3
graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges
tipus HILTI M-12 o equivalent (P - 7)

1,000254,13 254,13

3 G21B400P u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i
reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a camió. (P -
12)

10,0004,46 44,60

4 GF22LD1P m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes
amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de
mida (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm),
fixat a llosa de formigó (P - 74)

4,50066,80 300,60

5 G4E2452P u Cegat de les dues reixes de ventilació d'arqueta prefabricada
amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació
1:0,25:3 (15 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la
paret de 3 N/mm2 (P - 43)

1,00038,72 38,72

6 K878C118P u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de
neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat d'arqueta
(P - 117)

1,00027,28 27,28

7 G7J5U12P m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a
pressió, per treure pintures i desincrustació de restes sòlides
adherides a la superfície del parament amb desincrustants de
calç i sals, per preparar el suport per rebre el tractament de
reparació i impermeabilització.

 (P - 45)

15,4156,45 99,43

8 G7J5U15P m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de
fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments
verticals, amb mitjans manuals. (P - 48)

8,55014,05 120,13

9 G7J5U16P m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació
capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls no
solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i
porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del mateix amb
un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació
de la superfície mitjançant rajat d'aigua a pressió. (P - 49)

8,55011,87 101,49
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10 G7J5U17P m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera,
de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar,
d'aplicació manual. (P - 50)

8,55013,71 117,22

11 G7J5U19P m Segellat de junts entre peces prefabricades de formigó armat o
junts entre materials, inclou; sanejament de junt i perímetre de
formigó, uns 15 cm a banda i banda al llarg del junt mitjançant
moladora de diamant, col·locació de fons de junt de polietilè de
cèl·lula tancada de entre 10 i 30 mm tipus MasterSeal 920 de
BASF o similar, retacat de junt amb massilla de poliuretà tipo
MasterSeal NP 474 de BASF o similar i col·locació de banda
elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF
o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de
BASF o similar. (P - 52)

8,55059,55 509,15

12 G7J5U22P m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i
flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar,
revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una
dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 55)

15,41531,55 486,34

13 G21YB22P u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de forats
per instal·lació de ventilació superficial fins a 150 mm de
diàmetre nominal amb un gruix de paret de 20 cm amb broca de
diamant intercambiable, i segellat una vegada col·locada la
ventilació amb aplicació de cordó de masilla monocomponent
hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef
Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja
canya al perimetre de la canonada amb el mur (P - 15)

2,000299,43 598,86

TITOL 3 01.02.16

OBRA PRESSUPOST  RIR: 2015/05501

CAPÍTOL CP-2 CANONADA PRINCIPAL02

TITOL 3 D1917

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EQN2U01P m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r
formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de
secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior
separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a
paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

 (P - 6)

2,000396,15 792,30

2 EQN2U02P u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per
a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3
graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges
tipus HILTI M-12 o equivalent (P - 7)

1,000254,13 254,13

3 G21B400P u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i
reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a camió. (P -
12)

6,0004,46 26,76

4 G4E2452P u Cegat de les dues reixes de ventilació d'arqueta prefabricada
amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació
1:0,25:3 (15 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la
paret de 3 N/mm2 (P - 43)

1,00038,72 38,72

5 GF22MF1P m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes
amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T, de 6´´ de
mida (diàmetre exterior especificat=165,1 mm i DN= 150 mm),
fixat a llosa de formigó (P - 76)

3,600127,27 458,17
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6 K878C118P u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de
neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat d'arqueta
(P - 117)

1,00027,28 27,28

7 G7J5U12P m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a
pressió, per treure pintures i desincrustació de restes sòlides
adherides a la superfície del parament amb desincrustants de
calç i sals, per preparar el suport per rebre el tractament de
reparació i impermeabilització.

 (P - 45)

11,2506,45 72,56

8 G7J5U15P m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de
fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments
verticals, amb mitjans manuals. (P - 48)

6,00014,05 84,30

9 G7J5U16P m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació
capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls no
solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i
porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del mateix amb
un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació
de la superfície mitjançant rajat d'aigua a pressió. (P - 49)

6,00011,87 71,22

10 G7J5U17P m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera,
de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar,
d'aplicació manual. (P - 50)

6,00013,71 82,26

11 G7J5U19P m Segellat de junts entre peces prefabricades de formigó armat o
junts entre materials, inclou; sanejament de junt i perímetre de
formigó, uns 15 cm a banda i banda al llarg del junt mitjançant
moladora de diamant, col·locació de fons de junt de polietilè de
cèl·lula tancada de entre 10 i 30 mm tipus MasterSeal 920 de
BASF o similar, retacat de junt amb massilla de poliuretà tipo
MasterSeal NP 474 de BASF o similar i col·locació de banda
elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF
o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de
BASF o similar. (P - 52)

6,00059,55 357,30

12 G7J5U22P m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i
flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar,
revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una
dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 55)

11,25031,55 354,94

13 G21YB22P u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de forats
per instal·lació de ventilació superficial fins a 150 mm de
diàmetre nominal amb un gruix de paret de 20 cm amb broca de
diamant intercambiable, i segellat una vegada col·locada la
ventilació amb aplicació de cordó de masilla monocomponent
hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef
Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja
canya al perimetre de la canonada amb el mur (P - 15)

2,000299,43 598,86

TITOL 3 01.02.17

OBRA PRESSUPOST  RIR: 2015/05501

CAPÍTOL CP-2 CANONADA PRINCIPAL02

TITOL 3 D2020

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EQN2U01P m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r
formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de

4,600396,15 1.822,29

EUR

PROJECTE D´ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L´ETAP DE LA LLOSSA DEL CAV

PRESSUPOST Pàg.: 38

secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior
separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a
paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

 (P - 6)

2 EQN2U02P u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per
a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3
graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges
tipus HILTI M-12 o equivalent (P - 7)

1,000254,13 254,13

3 EQN2U04P m Guardacos de protecció per fixar a escala de gat d'acer
galvanitzat formada per anells circulars de diàmetre 660 mm amb
pletina de 40x4 mm col·locats cada 1000 mm, i 5 muntants
verticals formats per rodons de 18 mm . Inclou part proporcional
de peces per fixació a escala
 (P - 8)

2,850210,37 599,55

4 G21B400P u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i
reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a camió. (P -
12)

14,0004,46 62,44

5 GF22MF1P m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes
amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T, de 6´´ de
mida (diàmetre exterior especificat=165,1 mm i DN= 150 mm),
fixat a llosa de formigó (P - 76)

3,600127,27 458,17

6 K878C118P u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de
neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat d'arqueta
(P - 117)

1,00027,28 27,28

7 G7J5U12P m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a
pressió, per treure pintures i desincrustació de restes sòlides
adherides a la superfície del parament amb desincrustants de
calç i sals, per preparar el suport per rebre el tractament de
reparació i impermeabilització.

 (P - 45)

11,2506,45 72,56

8 G7J5U15P m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de
fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments
verticals, amb mitjans manuals. (P - 48)

6,00014,05 84,30

9 G7J5U16P m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació
capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls no
solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i
porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del mateix amb
un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació
de la superfície mitjançant rajat d'aigua a pressió. (P - 49)

6,00011,87 71,22

10 G7J5U17P m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera,
de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar,
d'aplicació manual. (P - 50)

6,00013,71 82,26

11 G7J5U19P m Segellat de junts entre peces prefabricades de formigó armat o
junts entre materials, inclou; sanejament de junt i perímetre de
formigó, uns 15 cm a banda i banda al llarg del junt mitjançant
moladora de diamant, col·locació de fons de junt de polietilè de
cèl·lula tancada de entre 10 i 30 mm tipus MasterSeal 920 de
BASF o similar, retacat de junt amb massilla de poliuretà tipo
MasterSeal NP 474 de BASF o similar i col·locació de banda
elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF
o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de

6,00059,55 357,30
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BASF o similar. (P - 52)

12 G7J5U22P m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i
flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar,
revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una
dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 55)

11,25031,55 354,94

13 G222524P u Localització de desguàs existent i prolongació amb tub de polietilè
fins a  punt de desguàs  (P - 18)

1,000552,60 552,60

14 GDZ46C1P u Adequació de la sortida al terreny de desguàs de Polietilè DN 110
amb broc de sortida per a drenatge de formigó prefabricat
adaptant el forat del prefabricat al diàmetre del tub amb morter de
ciment , inclòs la preparació del terreny, tall de tub de polietilè i
amb reblert del trasdós i lateral amb material granular, carrega
dels materials sobrants sobre camió (P - 70)

1,000196,99 196,99

15 G21YB22P u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de forats
per instal·lació de ventilació superficial fins a 150 mm de
diàmetre nominal amb un gruix de paret de 20 cm amb broca de
diamant intercambiable, i segellat una vegada col·locada la
ventilació amb aplicació de cordó de masilla monocomponent
hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef
Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja
canya al perimetre de la canonada amb el mur (P - 15)

2,000299,43 598,86

TITOL 3 01.02.20

OBRA PRESSUPOST  RIR: 2015/05501

CAPÍTOL R4-RAMAL  PINÓS03

TITOL 3 D101

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EQN2U01P m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r
formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de
secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior
separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a
paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

 (P - 6)

1,000396,15 396,15

2 EQN2U02P u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per
a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3
graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges
tipus HILTI M-12 o equivalent (P - 7)

1,000254,13 254,13

3 G21B400P u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i
reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a camió. (P -
12)

3,0004,46 13,38

4 GF22LD1P m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes
amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de
mida (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm),
fixat a llosa de formigó (P - 74)

2,80066,80 187,04

5 K878C118P u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de
neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat d'arqueta
(P - 117)

1,00027,28 27,28

6 G7J5U12P m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a
pressió, per treure pintures i desincrustació de restes sòlides
adherides a la superfície del parament amb desincrustants de
calç i sals, per preparar el suport per rebre el tractament de
reparació i impermeabilització.

11,1606,45 71,98
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 (P - 45)

7 G7J5U15P m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de
fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments
verticals, amb mitjans manuals. (P - 48)

6,00014,05 84,30

8 G7J5U16P m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació
capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls no
solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i
porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del mateix amb
un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació
de la superfície mitjançant rajat d'aigua a pressió. (P - 49)

6,00011,87 71,22

9 G7J5U17P m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera,
de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar,
d'aplicació manual. (P - 50)

6,00013,71 82,26

10 G7J5U19P m Segellat de junts entre peces prefabricades de formigó armat o
junts entre materials, inclou; sanejament de junt i perímetre de
formigó, uns 15 cm a banda i banda al llarg del junt mitjançant
moladora de diamant, col·locació de fons de junt de polietilè de
cèl·lula tancada de entre 10 i 30 mm tipus MasterSeal 920 de
BASF o similar, retacat de junt amb massilla de poliuretà tipo
MasterSeal NP 474 de BASF o similar i col·locació de banda
elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF
o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de
BASF o similar. (P - 52)

6,00059,55 357,30

11 G7J5U22P m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i
flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar,
revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una
dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 55)

11,16031,55 352,10

12 G222524P u Localització de desguàs existent i prolongació amb tub de polietilè
fins a  punt de desguàs  (P - 18)

1,000552,60 552,60

13 GDZ46C1P u Adequació de la sortida al terreny de desguàs de Polietilè DN 110
amb broc de sortida per a drenatge de formigó prefabricat
adaptant el forat del prefabricat al diàmetre del tub amb morter de
ciment , inclòs la preparació del terreny, tall de tub de polietilè i
amb reblert del trasdós i lateral amb material granular, carrega
dels materials sobrants sobre camió (P - 70)

1,000196,99 196,99

14 G21YB22P u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de forats
per instal·lació de ventilació superficial fins a 150 mm de
diàmetre nominal amb un gruix de paret de 20 cm amb broca de
diamant intercambiable, i segellat una vegada col·locada la
ventilació amb aplicació de cordó de masilla monocomponent
hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef
Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja
canya al perimetre de la canonada amb el mur (P - 15)

2,000299,43 598,86

TITOL 3 01.03.01

OBRA PRESSUPOST  RIR: 2015/05501

CAPÍTOL R4-RAMAL  PINÓS03

TITOL 3 D202

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EQN2U01P m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r
formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de
secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior
separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a

1,000396,15 396,15
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paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

 (P - 6)

2 EQN2U02P u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per
a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3
graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges
tipus HILTI M-12 o equivalent (P - 7)

1,000254,13 254,13

3 G21B400P u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i
reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a camió. (P -
12)

3,0004,46 13,38

4 GF22LD1P m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes
amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de
mida (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm),
fixat a llosa de formigó (P - 74)

2,80066,80 187,04

5 G222524P u Localització de desguàs existent i prolongació amb tub de polietilè
fins a  punt de desguàs  (P - 18)

1,000552,60 552,60

6 GDZ46C1P u Adequació de la sortida al terreny de desguàs de Polietilè DN 110
amb broc de sortida per a drenatge de formigó prefabricat
adaptant el forat del prefabricat al diàmetre del tub amb morter de
ciment , inclòs la preparació del terreny, tall de tub de polietilè i
amb reblert del trasdós i lateral amb material granular, carrega
dels materials sobrants sobre camió (P - 70)

1,000196,99 196,99

7 G2213201P m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny de trànsit, utilitzant
escarificadora i càrrega sobre camió

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions (P - 16)

10,00010,96 109,60

8 G7J5U12P m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a
pressió, per treure pintures i desincrustació de restes sòlides
adherides a la superfície del parament amb desincrustants de
calç i sals, per preparar el suport per rebre el tractament de
reparació i impermeabilització.

 (P - 45)

11,1606,45 71,98

9 G7J5U15P m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de
fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments
verticals, amb mitjans manuals. (P - 48)

6,00014,05 84,30

10 G7J5U16P m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació
capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls no
solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i
porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del mateix amb
un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació
de la superfície mitjançant rajat d'aigua a pressió. (P - 49)

6,00011,87 71,22

11 G7J5U17P m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera,
de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar,
d'aplicació manual. (P - 50)

6,00013,71 82,26

12 G7J5U19P m Segellat de junts entre peces prefabricades de formigó armat o
junts entre materials, inclou; sanejament de junt i perímetre de
formigó, uns 15 cm a banda i banda al llarg del junt mitjançant
moladora de diamant, col·locació de fons de junt de polietilè de
cèl·lula tancada de entre 10 i 30 mm tipus MasterSeal 920 de
BASF o similar, retacat de junt amb massilla de poliuretà tipo
MasterSeal NP 474 de BASF o similar i col·locació de banda
elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF
o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de
BASF o similar. (P - 52)

6,00059,55 357,30
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13 G7J5U22P m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i
flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar,
revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una
dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 55)

11,16031,55 352,10

14 G4F22557P m3 Paret estructural revestit a dues cares de 14 cm de gruix, de maó
massís d'elaboració manual, HD, R-10, de 290x140x50 mm, per a
revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb
morter de ciment CEM I, de dosificació 1:5 (7,5 N/mm2), amb
additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a
compressió de la paret de 4 N/mm2.

S'ha inclòs el revestiment de les dues cares amb morter
respecte al preu original del BEDEC. (P - 44)

0,140462,78 64,79

15 G2225241P m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de
fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i amb les
terres deixades a la vora (P - 19)

2,00016,86 33,72

16 G228F10FP m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m,
amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar,
amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions (P - 20)

2,00019,62 39,24

17 K878C118P u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de
neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat d'arqueta
(P - 117)

1,00027,28 27,28

18 G21YB22P u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de forats
per instal·lació de ventilació superficial fins a 150 mm de
diàmetre nominal amb un gruix de paret de 20 cm amb broca de
diamant intercambiable, i segellat una vegada col·locada la
ventilació amb aplicació de cordó de masilla monocomponent
hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef
Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja
canya al perimetre de la canonada amb el mur (P - 15)

2,000299,43 598,86

TITOL 3 01.03.02

OBRA PRESSUPOST  RIR: 2015/05501

CAPÍTOL R5-RAMAL CALAF04

TITOL 3 D0101

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EQN2U01P m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r
formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de
secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior
separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a
paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

 (P - 6)

1,900396,15 752,69

2 EQN2U02P u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per
a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3
graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges
tipus HILTI M-12 o equivalent (P - 7)

1,000254,13 254,13

3 G21B400P u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i
reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a camió. (P -
12)

7,0004,46 31,22
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4 K878C118P u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de
neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat d'arqueta
(P - 117)

1,00027,28 27,28

5 GF22LD1P m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes
amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de
mida (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm),
fixat a llosa de formigó (P - 74)

3,70066,80 247,16

6 G222524P u Localització de desguàs existent i prolongació amb tub de polietilè
fins a  punt de desguàs  (P - 18)

1,000552,60 552,60

7 GDZ46C1P u Adequació de la sortida al terreny de desguàs de Polietilè DN 110
amb broc de sortida per a drenatge de formigó prefabricat
adaptant el forat del prefabricat al diàmetre del tub amb morter de
ciment , inclòs la preparació del terreny, tall de tub de polietilè i
amb reblert del trasdós i lateral amb material granular, carrega
dels materials sobrants sobre camió (P - 70)

1,000196,99 196,99

8 G3C515HP u Regularització de extrem machembrat de pou prefabricat de
formigó de diàmetre 1,20 m amb morter de ciment pòrtland amb
filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra (P - 36)

1,00042,28 42,28

9 G3C516HP m3 Llosa de formigó circular per a pou de diámetre 1,20 m de 25 cm
cantell executada sobre el terreny i col·locada posteriormente
sobre el pou, incloent bastiment i tapa ductil de 60 cm clase
C-250.. Formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 37)

1,000485,56 485,56

10 G21B300P m Desmuntatge de tapa de xapa metal·lica de pou de 1,20 m, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 10)

1,00018,76 18,76

11 G7J5U12P m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a
pressió, per treure pintures i desincrustació de restes sòlides
adherides a la superfície del parament amb desincrustants de
calç i sals, per preparar el suport per rebre el tractament de
reparació i impermeabilització.

 (P - 45)

6,7856,45 43,76

12 G7J5U15P m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de
fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments
verticals, amb mitjans manuals. (P - 48)

3,77014,05 52,97

13 G7J5U16P m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació
capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls no
solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i
porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del mateix amb
un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació
de la superfície mitjançant rajat d'aigua a pressió. (P - 49)

3,77011,87 44,75

14 G7J5U17P m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera,
de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar,
d'aplicació manual. (P - 50)

3,77013,71 51,69

15 G7J5U19P m Segellat de junts entre peces prefabricades de formigó armat o
junts entre materials, inclou; sanejament de junt i perímetre de
formigó, uns 15 cm a banda i banda al llarg del junt mitjançant
moladora de diamant, col·locació de fons de junt de polietilè de
cèl·lula tancada de entre 10 i 30 mm tipus MasterSeal 920 de
BASF o similar, retacat de junt amb massilla de poliuretà tipo
MasterSeal NP 474 de BASF o similar i col·locació de banda
elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF

7,54059,55 449,01
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o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de
BASF o similar. (P - 52)

16 G7J5U22P m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i
flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar,
revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una
dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 55)

6,78531,55 214,07

TITOL 3 01.04.01

OBRA PRESSUPOST  RIR: 2015/05501

CAPÍTOL R5-RAMAL CALAF04

TITOL 3 D202

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EQN2U01P m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r
formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de
secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior
separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a
paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

 (P - 6)

1,850396,15 732,88

2 EQN2U02P u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per
a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3
graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges
tipus HILTI M-12 o equivalent (P - 7)

1,000254,13 254,13

3 G21B400P u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i
reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a camió. (P -
12)

7,0004,46 31,22

4 K878C118P u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de
neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat d'arqueta
(P - 117)

1,00027,28 27,28

5 GF22LD1P m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes
amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de
mida (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm),
fixat a llosa de formigó (P - 74)

3,70066,80 247,16

6 G222524P u Localització de desguàs existent i prolongació amb tub de polietilè
fins a  punt de desguàs  (P - 18)

1,000552,60 552,60

7 GDZ46C1P u Adequació de la sortida al terreny de desguàs de Polietilè DN 110
amb broc de sortida per a drenatge de formigó prefabricat
adaptant el forat del prefabricat al diàmetre del tub amb morter de
ciment , inclòs la preparació del terreny, tall de tub de polietilè i
amb reblert del trasdós i lateral amb material granular, carrega
dels materials sobrants sobre camió (P - 70)

1,000196,99 196,99

8 G3C515HP u Regularització de extrem machembrat de pou prefabricat de
formigó de diàmetre 1,20 m amb morter de ciment pòrtland amb
filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra (P - 36)

1,00042,28 42,28

9 G3C516HP m3 Llosa de formigó circular per a pou de diámetre 1,20 m de 25 cm
cantell executada sobre el terreny i col·locada posteriormente
sobre el pou, incloent bastiment i tapa ductil de 60 cm clase
C-250.. Formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 37)

1,000485,56 485,56

10 G21B300P m Desmuntatge de tapa de xapa metal·lica de pou de 1,20 m, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 10)

1,00018,76 18,76
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11 G7J5U12P m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a
pressió, per treure pintures i desincrustació de restes sòlides
adherides a la superfície del parament amb desincrustants de
calç i sals, per preparar el suport per rebre el tractament de
reparació i impermeabilització.

 (P - 45)

6,7856,45 43,76

12 G7J5U15P m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de
fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments
verticals, amb mitjans manuals. (P - 48)

3,77014,05 52,97

13 G7J5U16P m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació
capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls no
solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i
porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del mateix amb
un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació
de la superfície mitjançant rajat d'aigua a pressió. (P - 49)

3,77011,87 44,75

14 G7J5U17P m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera,
de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar,
d'aplicació manual. (P - 50)

3,77013,71 51,69

15 G7J5U19P m Segellat de junts entre peces prefabricades de formigó armat o
junts entre materials, inclou; sanejament de junt i perímetre de
formigó, uns 15 cm a banda i banda al llarg del junt mitjançant
moladora de diamant, col·locació de fons de junt de polietilè de
cèl·lula tancada de entre 10 i 30 mm tipus MasterSeal 920 de
BASF o similar, retacat de junt amb massilla de poliuretà tipo
MasterSeal NP 474 de BASF o similar i col·locació de banda
elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF
o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de
BASF o similar. (P - 52)

7,54059,55 449,01

16 G7J5U22P m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i
flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar,
revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una
dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 55)

6,78531,55 214,07

TITOL 3 01.04.02

OBRA PRESSUPOST  RIR: 2015/05501

CAPÍTOL R5-RAMAL CALAF04

TITOL 3 D303

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EQN2U01P m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r
formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de
secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior
separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a
paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

 (P - 6)

1,800396,15 713,07

2 EQN2U02P u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per
a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3
graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges
tipus HILTI M-12 o equivalent (P - 7)

1,000254,13 254,13

3 G21B400P u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i
reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a camió. (P -
12)

7,0004,46 31,22
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4 GF22LD1P m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes
amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de
mida (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm),
fixat a llosa de formigó (P - 74)

3,30066,80 220,44

5 G3C515HP u Regularització de extrem machembrat de pou prefabricat de
formigó de diàmetre 1,20 m amb morter de ciment pòrtland amb
filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra (P - 36)

1,00042,28 42,28

6 G3C516HP m3 Llosa de formigó circular per a pou de diámetre 1,20 m de 25 cm
cantell executada sobre el terreny i col·locada posteriormente
sobre el pou, incloent bastiment i tapa ductil de 60 cm clase
C-250.. Formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 37)

1,000485,56 485,56

7 G21B300P m Desmuntatge de tapa de xapa metal·lica de pou de 1,20 m, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 10)

1,00018,76 18,76

8 K878C118P u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de
neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat d'arqueta
(P - 117)

1,00027,28 27,28

9 G7J5U12P m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a
pressió, per treure pintures i desincrustació de restes sòlides
adherides a la superfície del parament amb desincrustants de
calç i sals, per preparar el suport per rebre el tractament de
reparació i impermeabilització.

 (P - 45)

12,2906,45 79,27

10 G7J5U15P m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de
fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments
verticals, amb mitjans manuals. (P - 48)

6,92014,05 97,23

11 G7J5U16P m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació
capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls no
solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i
porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del mateix amb
un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació
de la superfície mitjançant rajat d'aigua a pressió. (P - 49)

6,92011,87 82,14

12 G7J5U17P m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera,
de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar,
d'aplicació manual. (P - 50)

6,92013,71 94,87

13 G7J5U19P m Segellat de junts entre peces prefabricades de formigó armat o
junts entre materials, inclou; sanejament de junt i perímetre de
formigó, uns 15 cm a banda i banda al llarg del junt mitjançant
moladora de diamant, col·locació de fons de junt de polietilè de
cèl·lula tancada de entre 10 i 30 mm tipus MasterSeal 920 de
BASF o similar, retacat de junt amb massilla de poliuretà tipo
MasterSeal NP 474 de BASF o similar i col·locació de banda
elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF
o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de
BASF o similar. (P - 52)

10,69059,55 636,59

14 G7J5U22P m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i
flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar,
revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una
dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 55)

12,29031,55 387,75

TITOL 3 01.04.03

EUR
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OBRA PRESSUPOST  RIR: 2015/05501

CAPÍTOL R5-RAMAL CALAF04

TITOL 3 D404

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EQN2U01P m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r
formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de
secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior
separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a
paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

 (P - 6)

1,850396,15 732,88

2 EQN2U02P u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per
a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3
graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges
tipus HILTI M-12 o equivalent (P - 7)

1,000254,13 254,13

3 G21B400P u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i
reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a camió. (P -
12)

7,0004,46 31,22

4 GF22LD1P m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes
amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de
mida (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm),
fixat a llosa de formigó (P - 74)

3,70066,80 247,16

5 G3C515HP u Regularització de extrem machembrat de pou prefabricat de
formigó de diàmetre 1,20 m amb morter de ciment pòrtland amb
filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra (P - 36)

1,00042,28 42,28

6 G3C516HP m3 Llosa de formigó circular per a pou de diámetre 1,20 m de 25 cm
cantell executada sobre el terreny i col·locada posteriormente
sobre el pou, incloent bastiment i tapa ductil de 60 cm clase
C-250.. Formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 37)

1,000485,56 485,56

7 G21B300P m Desmuntatge de tapa de xapa metal·lica de pou de 1,20 m, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 10)

1,00018,76 18,76

8 K878C118P u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de
neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat d'arqueta
(P - 117)

1,00027,28 27,28

9 G7J5U12P m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a
pressió, per treure pintures i desincrustació de restes sòlides
adherides a la superfície del parament amb desincrustants de
calç i sals, per preparar el suport per rebre el tractament de
reparació i impermeabilització.

 (P - 45)

12,2906,45 79,27

10 G7J5U15P m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de
fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments
verticals, amb mitjans manuals. (P - 48)

6,92014,05 97,23

11 G7J5U16P m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació
capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls no
solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i
porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del mateix amb

6,92011,87 82,14
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un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació
de la superfície mitjançant rajat d'aigua a pressió. (P - 49)

12 G7J5U17P m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera,
de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar,
d'aplicació manual. (P - 50)

6,92013,71 94,87

13 G7J5U19P m Segellat de junts entre peces prefabricades de formigó armat o
junts entre materials, inclou; sanejament de junt i perímetre de
formigó, uns 15 cm a banda i banda al llarg del junt mitjançant
moladora de diamant, col·locació de fons de junt de polietilè de
cèl·lula tancada de entre 10 i 30 mm tipus MasterSeal 920 de
BASF o similar, retacat de junt amb massilla de poliuretà tipo
MasterSeal NP 474 de BASF o similar i col·locació de banda
elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF
o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de
BASF o similar. (P - 52)

10,69059,55 636,59

14 G7J5U22P m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i
flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar,
revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una
dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 55)

12,29031,55 387,75

TITOL 3 01.04.04

OBRA PRESSUPOST  RIR: 2015/05501

CAPÍTOL R5-RAMAL CALAF04

TITOL 3 D505

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EQN2U01P m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r
formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de
secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior
separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a
paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

 (P - 6)

1,850396,15 732,88

2 EQN2U02P u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per
a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3
graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges
tipus HILTI M-12 o equivalent (P - 7)

1,000254,13 254,13

3 G21B400P u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i
reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a camió. (P -
12)

7,0004,46 31,22

4 GF22LD1P m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes
amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de
mida (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm),
fixat a llosa de formigó (P - 74)

3,70066,80 247,16

5 G3C515HP u Regularització de extrem machembrat de pou prefabricat de
formigó de diàmetre 1,20 m amb morter de ciment pòrtland amb
filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra (P - 36)

1,00042,28 42,28

6 G3C516HP m3 Llosa de formigó circular per a pou de diámetre 1,20 m de 25 cm
cantell executada sobre el terreny i col·locada posteriormente
sobre el pou, incloent bastiment i tapa ductil de 60 cm clase
C-250.. Formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 37)

1,000485,56 485,56

7 G21B300P m Desmuntatge de tapa de xapa metal·lica de pou de 1,20 m, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 10)

1,00018,76 18,76
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8 K878C118P u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de
neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat d'arqueta
(P - 117)

1,00027,28 27,28

9 G7J5U12P m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a
pressió, per treure pintures i desincrustació de restes sòlides
adherides a la superfície del parament amb desincrustants de
calç i sals, per preparar el suport per rebre el tractament de
reparació i impermeabilització.

 (P - 45)

12,2906,45 79,27

10 G7J5U15P m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de
fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments
verticals, amb mitjans manuals. (P - 48)

6,92014,05 97,23

11 G7J5U16P m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació
capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls no
solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i
porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del mateix amb
un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació
de la superfície mitjançant rajat d'aigua a pressió. (P - 49)

6,92011,87 82,14

12 G7J5U17P m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera,
de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar,
d'aplicació manual. (P - 50)

6,92013,71 94,87

13 G7J5U19P m Segellat de junts entre peces prefabricades de formigó armat o
junts entre materials, inclou; sanejament de junt i perímetre de
formigó, uns 15 cm a banda i banda al llarg del junt mitjançant
moladora de diamant, col·locació de fons de junt de polietilè de
cèl·lula tancada de entre 10 i 30 mm tipus MasterSeal 920 de
BASF o similar, retacat de junt amb massilla de poliuretà tipo
MasterSeal NP 474 de BASF o similar i col·locació de banda
elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF
o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de
BASF o similar. (P - 52)

10,69059,55 636,59

14 G7J5U22P m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i
flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar,
revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una
dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 55)

12,29031,55 387,75

TITOL 3 01.04.05

OBRA PRESSUPOST  RIR: 2015/05501

CAPÍTOL R7-RAMAL 705

TITOL 3 D0201

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EQN2U01P m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r
formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de
secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior
separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a
paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

 (P - 6)

2,400396,15 950,76

2 EQN2U02P u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per
a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3
graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del

1,000254,13 254,13
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pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges
tipus HILTI M-12 o equivalent (P - 7)

3 G21B400P u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i
reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a camió. (P -
12)

7,0004,46 31,22

4 GF22LD1P m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes
amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de
mida (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm),
fixat a llosa de formigó (P - 74)

3,90066,80 260,52

5 G222524P u Localització de desguàs existent i prolongació amb tub de polietilè
fins a  punt de desguàs  (P - 18)

1,000552,60 552,60

6 GDZ46C1P u Adequació de la sortida al terreny de desguàs de Polietilè DN 110
amb broc de sortida per a drenatge de formigó prefabricat
adaptant el forat del prefabricat al diàmetre del tub amb morter de
ciment , inclòs la preparació del terreny, tall de tub de polietilè i
amb reblert del trasdós i lateral amb material granular, carrega
dels materials sobrants sobre camió (P - 70)

1,000196,99 196,99

7 K878C118P u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de
neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat d'arqueta
(P - 117)

1,00027,28 27,28

8 G3C515HP u Regularització de extrem machembrat de pou prefabricat de
formigó de diàmetre 1,20 m amb morter de ciment pòrtland amb
filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra (P - 36)

1,00042,28 42,28

9 G3C516HP m3 Llosa de formigó circular per a pou de diámetre 1,20 m de 25 cm
cantell executada sobre el terreny i col·locada posteriormente
sobre el pou, incloent bastiment i tapa ductil de 60 cm clase
C-250.. Formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 37)

1,000485,56 485,56

10 G21B300P m Desmuntatge de tapa de xapa metal·lica de pou de 1,20 m, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 10)

1,00018,76 18,76

11 G7J5U12P m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a
pressió, per treure pintures i desincrustació de restes sòlides
adherides a la superfície del parament amb desincrustants de
calç i sals, per preparar el suport per rebre el tractament de
reparació i impermeabilització.

 (P - 45)

6,7856,45 43,76

12 G7J5U15P m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de
fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments
verticals, amb mitjans manuals. (P - 48)

3,77014,05 52,97

13 G7J5U16P m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació
capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls no
solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i
porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del mateix amb
un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació
de la superfície mitjançant rajat d'aigua a pressió. (P - 49)

3,77011,87 44,75

14 G7J5U17P m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera,
de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar,
d'aplicació manual. (P - 50)

3,77013,71 51,69

15 G7J5U19P m Segellat de junts entre peces prefabricades de formigó armat o
junts entre materials, inclou; sanejament de junt i perímetre de

3,77059,55 224,50
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formigó, uns 15 cm a banda i banda al llarg del junt mitjançant
moladora de diamant, col·locació de fons de junt de polietilè de
cèl·lula tancada de entre 10 i 30 mm tipus MasterSeal 920 de
BASF o similar, retacat de junt amb massilla de poliuretà tipo
MasterSeal NP 474 de BASF o similar i col·locació de banda
elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF
o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de
BASF o similar. (P - 52)

16 G7J5U22P m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i
flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar,
revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una
dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 55)

6,78531,55 214,07

TITOL 3 01.05.01

OBRA PRESSUPOST  RIR: 2015/05501

CAPÍTOL R7-RAMAL 705

TITOL 3 D0302

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EQN2U01P m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r
formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de
secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior
separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a
paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

 (P - 6)

2,700396,15 1.069,61

2 EQN2U02P u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per
a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3
graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges
tipus HILTI M-12 o equivalent (P - 7)

1,000254,13 254,13

3 G21B400P u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i
reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a camió. (P -
12)

7,0004,46 31,22

4 GF22LD1P m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes
amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de
mida (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm),
fixat a llosa de formigó (P - 74)

4,50066,80 300,60

5 G222524P u Localització de desguàs existent i prolongació amb tub de polietilè
fins a  punt de desguàs  (P - 18)

1,000552,60 552,60

6 GDZ46C1P u Adequació de la sortida al terreny de desguàs de Polietilè DN 110
amb broc de sortida per a drenatge de formigó prefabricat
adaptant el forat del prefabricat al diàmetre del tub amb morter de
ciment , inclòs la preparació del terreny, tall de tub de polietilè i
amb reblert del trasdós i lateral amb material granular, carrega
dels materials sobrants sobre camió (P - 70)

1,000196,99 196,99

7 G3C515HP u Regularització de extrem machembrat de pou prefabricat de
formigó de diàmetre 1,20 m amb morter de ciment pòrtland amb
filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra (P - 36)

1,00042,28 42,28

8 G3C516HP m3 Llosa de formigó circular per a pou de diámetre 1,20 m de 25 cm
cantell executada sobre el terreny i col·locada posteriormente
sobre el pou, incloent bastiment i tapa ductil de 60 cm clase
C-250.. Formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 37)

1,000485,56 485,56

9 G21B300P m Desmuntatge de tapa de xapa metal·lica de pou de 1,20 m, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 10)

1,00018,76 18,76
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10 K878C118P u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de
neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat d'arqueta
(P - 117)

1,00027,28 27,28

11 G7J5U12P m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a
pressió, per treure pintures i desincrustació de restes sòlides
adherides a la superfície del parament amb desincrustants de
calç i sals, per preparar el suport per rebre el tractament de
reparació i impermeabilització.

 (P - 45)

6,7856,45 43,76

12 G7J5U15P m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de
fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments
verticals, amb mitjans manuals. (P - 48)

3,77014,05 52,97

13 G7J5U16P m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació
capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls no
solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i
porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del mateix amb
un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació
de la superfície mitjançant rajat d'aigua a pressió. (P - 49)

3,77011,87 44,75

14 G7J5U17P m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera,
de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar,
d'aplicació manual. (P - 50)

3,77013,71 51,69

15 G7J5U19P m Segellat de junts entre peces prefabricades de formigó armat o
junts entre materials, inclou; sanejament de junt i perímetre de
formigó, uns 15 cm a banda i banda al llarg del junt mitjançant
moladora de diamant, col·locació de fons de junt de polietilè de
cèl·lula tancada de entre 10 i 30 mm tipus MasterSeal 920 de
BASF o similar, retacat de junt amb massilla de poliuretà tipo
MasterSeal NP 474 de BASF o similar i col·locació de banda
elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF
o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de
BASF o similar. (P - 52)

7,54059,55 449,01

16 G7J5U22P m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i
flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar,
revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una
dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 55)

6,78531,55 214,07

TITOL 3 01.05.02

OBRA PRESSUPOST  RIR: 2015/05501

CAPÍTOL R7-RAMAL 705

TITOL 3 D0503

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EQN2U01P m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r
formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de
secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior
separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a
paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

 (P - 6)

1,900396,15 752,69

2 EQN2U02P u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per
a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3
graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del

1,000254,13 254,13
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pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges
tipus HILTI M-12 o equivalent (P - 7)

3 G21B400P u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i
reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a camió. (P -
12)

7,0004,46 31,22

4 GF22LD1P m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes
amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de
mida (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm),
fixat a llosa de formigó (P - 74)

3,50066,80 233,80

5 G222524P u Localització de desguàs existent i prolongació amb tub de polietilè
fins a  punt de desguàs  (P - 18)

1,000552,60 552,60

6 GDZ46C1P u Adequació de la sortida al terreny de desguàs de Polietilè DN 110
amb broc de sortida per a drenatge de formigó prefabricat
adaptant el forat del prefabricat al diàmetre del tub amb morter de
ciment , inclòs la preparació del terreny, tall de tub de polietilè i
amb reblert del trasdós i lateral amb material granular, carrega
dels materials sobrants sobre camió (P - 70)

1,000196,99 196,99

7 G3C515HP u Regularització de extrem machembrat de pou prefabricat de
formigó de diàmetre 1,20 m amb morter de ciment pòrtland amb
filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra (P - 36)

1,00042,28 42,28

8 G3C516HP m3 Llosa de formigó circular per a pou de diámetre 1,20 m de 25 cm
cantell executada sobre el terreny i col·locada posteriormente
sobre el pou, incloent bastiment i tapa ductil de 60 cm clase
C-250.. Formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 37)

1,000485,56 485,56

9 G21B300P m Desmuntatge de tapa de xapa metal·lica de pou de 1,20 m, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 10)

1,00018,76 18,76

10 K878C118P u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de
neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat d'arqueta
(P - 117)

1,00027,28 27,28

11 G7J5U12P m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a
pressió, per treure pintures i desincrustació de restes sòlides
adherides a la superfície del parament amb desincrustants de
calç i sals, per preparar el suport per rebre el tractament de
reparació i impermeabilització.

 (P - 45)

6,7856,45 43,76

12 G7J5U15P m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de
fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments
verticals, amb mitjans manuals. (P - 48)

3,77014,05 52,97

13 G7J5U16P m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació
capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls no
solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i
porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del mateix amb
un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació
de la superfície mitjançant rajat d'aigua a pressió. (P - 49)

3,77011,87 44,75

14 G7J5U17P m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera,
de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar,
d'aplicació manual. (P - 50)

3,77013,71 51,69

15 G7J5U19P m Segellat de junts entre peces prefabricades de formigó armat o
junts entre materials, inclou; sanejament de junt i perímetre de

7,54059,55 449,01
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formigó, uns 15 cm a banda i banda al llarg del junt mitjançant
moladora de diamant, col·locació de fons de junt de polietilè de
cèl·lula tancada de entre 10 i 30 mm tipus MasterSeal 920 de
BASF o similar, retacat de junt amb massilla de poliuretà tipo
MasterSeal NP 474 de BASF o similar i col·locació de banda
elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF
o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de
BASF o similar. (P - 52)

16 G7J5U22P m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i
flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar,
revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una
dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 55)

6,78531,55 214,07

TITOL 3 01.05.03

OBRA PRESSUPOST  RIR: 2015/05501

CAPÍTOL R7-RAMAL 705

TITOL 3 D0604

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EQN2U01P m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r
formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de
secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior
separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a
paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

 (P - 6)

1,900396,15 752,69

2 EQN2U02P u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per
a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3
graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges
tipus HILTI M-12 o equivalent (P - 7)

1,000254,13 254,13

3 G21B400P u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i
reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a camió. (P -
12)

7,0004,46 31,22

4 GF22LD1P m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes
amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de
mida (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm),
fixat a llosa de formigó (P - 74)

3,50066,80 233,80

5 G3C515HP u Regularització de extrem machembrat de pou prefabricat de
formigó de diàmetre 1,20 m amb morter de ciment pòrtland amb
filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra (P - 36)

1,00042,28 42,28

6 G3C516HP m3 Llosa de formigó circular per a pou de diámetre 1,20 m de 25 cm
cantell executada sobre el terreny i col·locada posteriormente
sobre el pou, incloent bastiment i tapa ductil de 60 cm clase
C-250.. Formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 37)

1,000485,56 485,56

7 G21B300P m Desmuntatge de tapa de xapa metal·lica de pou de 1,20 m, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 10)

1,00018,76 18,76

8 K878C118P u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de
neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat d'arqueta
(P - 117)

1,00027,28 27,28

9 G7J5U12P m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a
pressió, per treure pintures i desincrustació de restes sòlides
adherides a la superfície del parament amb desincrustants de

12,2906,45 79,27
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calç i sals, per preparar el suport per rebre el tractament de
reparació i impermeabilització.

 (P - 45)

10 G7J5U15P m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de
fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments
verticals, amb mitjans manuals. (P - 48)

6,92014,05 97,23

11 G7J5U16P m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació
capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls no
solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i
porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del mateix amb
un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació
de la superfície mitjançant rajat d'aigua a pressió. (P - 49)

6,92011,87 82,14

12 G7J5U17P m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera,
de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar,
d'aplicació manual. (P - 50)

6,92013,71 94,87

13 G7J5U19P m Segellat de junts entre peces prefabricades de formigó armat o
junts entre materials, inclou; sanejament de junt i perímetre de
formigó, uns 15 cm a banda i banda al llarg del junt mitjançant
moladora de diamant, col·locació de fons de junt de polietilè de
cèl·lula tancada de entre 10 i 30 mm tipus MasterSeal 920 de
BASF o similar, retacat de junt amb massilla de poliuretà tipo
MasterSeal NP 474 de BASF o similar i col·locació de banda
elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF
o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de
BASF o similar. (P - 52)

7,54059,55 449,01

14 G7J5U22P m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i
flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar,
revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una
dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 55)

12,29031,55 387,75

TITOL 3 01.05.04

OBRA PRESSUPOST  RIR: 2015/05501

CAPÍTOL R7-RAMAL 705

TITOL 3 D0705

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EQN2U01P m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r
formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de
secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior
separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a
paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

 (P - 6)

1,900396,15 752,69

2 EQN2U02P u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per
a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3
graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges
tipus HILTI M-12 o equivalent (P - 7)

1,000254,13 254,13

3 G21B400P u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i
reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a camió. (P -
12)

7,0004,46 31,22

4 GF22LD1P m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes
amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de
mida (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm),

3,50066,80 233,80
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fixat a llosa de formigó (P - 74)

5 G222524P u Localització de desguàs existent i prolongació amb tub de polietilè
fins a  punt de desguàs  (P - 18)

1,000552,60 552,60

6 GDZ46C1P u Adequació de la sortida al terreny de desguàs de Polietilè DN 110
amb broc de sortida per a drenatge de formigó prefabricat
adaptant el forat del prefabricat al diàmetre del tub amb morter de
ciment , inclòs la preparació del terreny, tall de tub de polietilè i
amb reblert del trasdós i lateral amb material granular, carrega
dels materials sobrants sobre camió (P - 70)

1,000196,99 196,99

7 G3C515HP u Regularització de extrem machembrat de pou prefabricat de
formigó de diàmetre 1,20 m amb morter de ciment pòrtland amb
filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra (P - 36)

1,00042,28 42,28

8 G3C516HP m3 Llosa de formigó circular per a pou de diámetre 1,20 m de 25 cm
cantell executada sobre el terreny i col·locada posteriormente
sobre el pou, incloent bastiment i tapa ductil de 60 cm clase
C-250.. Formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 37)

1,000485,56 485,56

9 G21B300P m Desmuntatge de tapa de xapa metal·lica de pou de 1,20 m, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 10)

1,00018,76 18,76

10 K878C118P u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de
neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat d'arqueta
(P - 117)

1,00027,28 27,28

11 G7J5U12P m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a
pressió, per treure pintures i desincrustació de restes sòlides
adherides a la superfície del parament amb desincrustants de
calç i sals, per preparar el suport per rebre el tractament de
reparació i impermeabilització.

 (P - 45)

6,7856,45 43,76

12 G7J5U15P m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de
fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments
verticals, amb mitjans manuals. (P - 48)

3,77014,05 52,97

13 G7J5U16P m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació
capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls no
solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i
porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del mateix amb
un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació
de la superfície mitjançant rajat d'aigua a pressió. (P - 49)

3,77011,87 44,75

14 G7J5U17P m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera,
de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar,
d'aplicació manual. (P - 50)

3,77013,71 51,69

15 G7J5U19P m Segellat de junts entre peces prefabricades de formigó armat o
junts entre materials, inclou; sanejament de junt i perímetre de
formigó, uns 15 cm a banda i banda al llarg del junt mitjançant
moladora de diamant, col·locació de fons de junt de polietilè de
cèl·lula tancada de entre 10 i 30 mm tipus MasterSeal 920 de
BASF o similar, retacat de junt amb massilla de poliuretà tipo
MasterSeal NP 474 de BASF o similar i col·locació de banda
elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF
o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de
BASF o similar. (P - 52)

7,54059,55 449,01
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16 G7J5U22P m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i
flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar,
revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una
dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 55)

6,78531,55 214,07

TITOL 3 01.05.05

OBRA PRESSUPOST  RIR: 2015/05501

CAPÍTOL R7-RAMAL 705

TITOL 3 D0806

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EQN2U01P m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r
formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de
secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior
separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a
paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

 (P - 6)

1,200396,15 475,38

2 G21B400P u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i
reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a camió. (P -
12)

5,0004,46 22,30

3 G222524P u Localització de desguàs existent i prolongació amb tub de polietilè
fins a  punt de desguàs  (P - 18)

1,000552,60 552,60

4 GDZ46C1P u Adequació de la sortida al terreny de desguàs de Polietilè DN 110
amb broc de sortida per a drenatge de formigó prefabricat
adaptant el forat del prefabricat al diàmetre del tub amb morter de
ciment , inclòs la preparació del terreny, tall de tub de polietilè i
amb reblert del trasdós i lateral amb material granular, carrega
dels materials sobrants sobre camió (P - 70)

1,000196,99 196,99

5 K878C118P u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de
neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat d'arqueta
(P - 117)

1,00027,28 27,28

6 G7J5U12P m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a
pressió, per treure pintures i desincrustació de restes sòlides
adherides a la superfície del parament amb desincrustants de
calç i sals, per preparar el suport per rebre el tractament de
reparació i impermeabilització.

 (P - 45)

6,7856,45 43,76

7 G7J5U15P m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de
fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments
verticals, amb mitjans manuals. (P - 48)

3,77014,05 52,97

8 G7J5U16P m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació
capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls no
solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i
porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del mateix amb
un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació
de la superfície mitjançant rajat d'aigua a pressió. (P - 49)

3,77011,87 44,75

9 G7J5U17P m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera,
de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar,
d'aplicació manual. (P - 50)

3,77013,71 51,69

10 G7J5U19P m Segellat de junts entre peces prefabricades de formigó armat o
junts entre materials, inclou; sanejament de junt i perímetre de

7,54059,55 449,01
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formigó, uns 15 cm a banda i banda al llarg del junt mitjançant
moladora de diamant, col·locació de fons de junt de polietilè de
cèl·lula tancada de entre 10 i 30 mm tipus MasterSeal 920 de
BASF o similar, retacat de junt amb massilla de poliuretà tipo
MasterSeal NP 474 de BASF o similar i col·locació de banda
elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF
o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de
BASF o similar. (P - 52)

11 G7J5U22P m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i
flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar,
revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una
dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 55)

6,78531,55 214,07

TITOL 3 01.05.06

OBRA PRESSUPOST  RIR: 2015/05501

CAPÍTOL R7-RAMAL 705

TITOL 3 D09D9

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EQN2U01P m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r
formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de
secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior
separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a
paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

 (P - 6)

1,200396,15 475,38

2 G21B400P u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i
reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a camió. (P -
12)

5,0004,46 22,30

3 G222524P u Localització de desguàs existent i prolongació amb tub de polietilè
fins a  punt de desguàs  (P - 18)

1,000552,60 552,60

4 GDZ46C1P u Adequació de la sortida al terreny de desguàs de Polietilè DN 110
amb broc de sortida per a drenatge de formigó prefabricat
adaptant el forat del prefabricat al diàmetre del tub amb morter de
ciment , inclòs la preparació del terreny, tall de tub de polietilè i
amb reblert del trasdós i lateral amb material granular, carrega
dels materials sobrants sobre camió (P - 70)

1,000196,99 196,99

5 K878C118P u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de
neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat d'arqueta
(P - 117)

1,00027,28 27,28

6 G7J5U12P m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a
pressió, per treure pintures i desincrustació de restes sòlides
adherides a la superfície del parament amb desincrustants de
calç i sals, per preparar el suport per rebre el tractament de
reparació i impermeabilització.

 (P - 45)

6,7856,45 43,76

7 G7J5U15P m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de
fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments
verticals, amb mitjans manuals. (P - 48)

3,77014,05 52,97

8 G7J5U16P m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació
capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls no
solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i
porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del mateix amb
un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació

3,77011,87 44,75
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de la superfície mitjançant rajat d'aigua a pressió. (P - 49)

9 G7J5U17P m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera,
de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar,
d'aplicació manual. (P - 50)

3,77013,71 51,69

10 G7J5U19P m Segellat de junts entre peces prefabricades de formigó armat o
junts entre materials, inclou; sanejament de junt i perímetre de
formigó, uns 15 cm a banda i banda al llarg del junt mitjançant
moladora de diamant, col·locació de fons de junt de polietilè de
cèl·lula tancada de entre 10 i 30 mm tipus MasterSeal 920 de
BASF o similar, retacat de junt amb massilla de poliuretà tipo
MasterSeal NP 474 de BASF o similar i col·locació de banda
elastomèrica per junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF
o similar adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de
BASF o similar. (P - 52)

7,54059,55 449,01

11 G7J5U22P m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i
flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar,
revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una
dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 55)

6,78531,55 214,07

TITOL 3 01.05.D9

OBRA PRESSUPOST  RIR: 2015/05501

CAPÍTOL R6B-RAMAL ANOIA06

TITOL 3 D101

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EQN2U01P m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r
formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de
secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior
separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a
paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

 (P - 6)

3,900396,15 1.544,99

2 EQN2U04P m Guardacos de protecció per fixar a escala de gat d'acer
galvanitzat formada per anells circulars de diàmetre 660 mm amb
pletina de 40x4 mm col·locats cada 1000 mm, i 5 muntants
verticals formats per rodons de 18 mm . Inclou part proporcional
de peces per fixació a escala
 (P - 8)

2,500210,37 525,93

3 EQN2U02P u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per
a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3
graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges
tipus HILTI M-12 o equivalent (P - 7)

1,000254,13 254,13

4 G21B400P u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i
reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a camió. (P -
12)

14,0004,46 62,44

5 GF22LD1P m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes
amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de
mida (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm),
fixat a llosa de formigó (P - 74)

5,70066,80 380,76

6 G2216101P m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions (P - 17)

4,0604,35 17,66

7 G228F10FP m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m,
amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar,

0,60919,62 11,95
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amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions (P - 20)

8 G228F60FP m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar,
amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions (P - 21)

2,11919,03 40,32

9 G2225241P m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de
fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i amb les
terres deixades a la vora (P - 19)

2,20016,86 37,09

10 G7J5U25P u Formació de passamur en paret existent per a nou desguàs de
PEAD DN 400 inclou

Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.

Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó
armat, mitjançant neteja, , aplicació de cordó de masilla
monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa
DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter epoxi
tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar
formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i
col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus
MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu epoxi
tipus MasterSeal 933 de BASF o similar . (P - 56)

1,000464,84 464,84

11 GFB1T325 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 400 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN
12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa (P - 77)

2,000161,52 323,04

12 GDZ46C4P u Broc de formigó prefabricat de dimensions 58x90x95 per a tub de
diàmetre 400, inclòs la preparació del terreny (P - 73)

1,000106,67 106,67

13 G2R35037 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de menys de 10 km (P - 23)

0,2505,04 1,26

14 K2135343P m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.

Canvi de rendiment degut a que son treballs en espais confinats
(P - 111)

0,600353,87 212,32

15 G3C517HP m3 Reblert amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra (P - 38)

0,600109,84 65,90

16 G7J5U12P m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a
pressió, per treure pintures i desincrustació de restes sòlides
adherides a la superfície del parament amb desincrustants de
calç i sals, per preparar el suport per rebre el tractament de
reparació i impermeabilització.

 (P - 45)

26,6806,45 172,09

17 G7J5U15P m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de
fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments
verticals, amb mitjans manuals. (P - 48)

13,60014,05 191,08

18 G7J5U16P m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació
capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls no
solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i
porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del mateix amb

13,60011,87 161,43
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un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació
de la superfície mitjançant rajat d'aigua a pressió. (P - 49)

19 G7J5U17P m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera,
de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar,
d'aplicació manual. (P - 50)

13,60013,71 186,46

20 G7J5U20P m Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó
armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i
sanejament de superfícies del junt amb moladora de diamant,
aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva
tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar,
aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur
31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la
canonada amb el mur, i col·locació de banda elastomèrica per
junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar
adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o
similar . (P - 53)

0,620235,15 145,79

21 G7J5U22P m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i
flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar,
revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una
dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 55)

26,68031,55 841,75

22 EN8217GP u Vàlvula de retenció de clapeta PE, amb brides, de 400 mm de
diàmetre nominal  muntada superficialment (P - 4)

1,000866,10 866,10

23 G7J5U13P m2 Retacat de coqueres i regularització de desperfectes a paraments
de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid,
tipus Master Emaco S544RS de BASF o similar, amb mitjans
manuals.

 (P - 46)

2,00026,15 52,30

24 K878C118P u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de
neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat d'arqueta
(P - 117)

1,00027,28 27,28

25 K2149C3P u Formació de forat  de 0,80x0,80 m en sostre d'arqueta  de formigó
armat,a mà i amb compressor, inclosa perforació previa i
subjecció de la llosa per evitar la caiguda a l'interior. Càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 112)

1,000266,15 266,15

26 GDDZCJD4 u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa
abatible, pas lliure de 810 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 65)

1,000271,36 271,36

27 G21YB22P u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de forats
per instal·lació de ventilació superficial fins a 150 mm de
diàmetre nominal amb un gruix de paret de 20 cm amb broca de
diamant intercambiable, i segellat una vegada col·locada la
ventilació amb aplicació de cordó de masilla monocomponent
hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef
Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja
canya al perimetre de la canonada amb el mur (P - 15)

2,000299,43 598,86

TITOL 3 01.06.01

OBRA PRESSUPOST  RIR: 2015/05501

CAPÍTOL R6B-RAMAL ANOIA06

TITOL 3 D202

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
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1 EQN2U01P m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r
formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de
secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior
separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a
paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

 (P - 6)

2,950396,15 1.168,64

2 EQN2U02P u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per
a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3
graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges
tipus HILTI M-12 o equivalent (P - 7)

1,000254,13 254,13

3 G21B400P u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i
reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a camió. (P -
12)

11,0004,46 49,06

4 GF22LD1P m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes
amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de
mida (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm),
fixat a llosa de formigó (P - 74)

4,75066,80 317,30

5 K2135343P m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.

Canvi de rendiment degut a que son treballs en espais confinats
(P - 111)

0,600353,87 212,32

6 G3C517HP m3 Reblert amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra (P - 38)

0,600109,84 65,90

7 G4F22557P m3 Paret estructural revestit a dues cares de 14 cm de gruix, de maó
massís d'elaboració manual, HD, R-10, de 290x140x50 mm, per a
revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb
morter de ciment CEM I, de dosificació 1:5 (7,5 N/mm2), amb
additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a
compressió de la paret de 4 N/mm2.

S'ha inclòs el revestiment de les dues cares amb morter
respecte al preu original del BEDEC. (P - 44)

0,338462,78 156,42

8 G7J5U12P m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a
pressió, per treure pintures i desincrustació de restes sòlides
adherides a la superfície del parament amb desincrustants de
calç i sals, per preparar el suport per rebre el tractament de
reparació i impermeabilització.

 (P - 45)

26,6806,45 172,09

9 G7J5U15P m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de
fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments
verticals, amb mitjans manuals. (P - 48)

13,60014,05 191,08

10 G7J5U16P m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació
capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls no
solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i
porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del mateix amb
un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació
de la superfície mitjançant rajat d'aigua a pressió. (P - 49)

13,60011,87 161,43

11 G7J5U17P m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera,
de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar,
d'aplicació manual. (P - 50)

13,60013,71 186,46
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12 G7J5U20P m Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó
armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i
sanejament de superfícies del junt amb moladora de diamant,
aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva
tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar,
aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur
31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la
canonada amb el mur, i col·locació de banda elastomèrica per
junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar
adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o
similar . (P - 53)

0,620235,15 145,79

13 G7J5U22P m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i
flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar,
revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una
dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 55)

26,68031,55 841,75

14 G7J5U13P m2 Retacat de coqueres i regularització de desperfectes a paraments
de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid,
tipus Master Emaco S544RS de BASF o similar, amb mitjans
manuals.

 (P - 46)

2,00026,15 52,30

15 K878C118P u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de
neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat d'arqueta
(P - 117)

1,00027,28 27,28

16 GB2A4161P m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus
BMSNA2/C segons OC 28/2009, amb un perfil longitudinal de
secció doble ona i suports C-120 col·locats clavats a terra cada 2
m, per a una classe de contenció normal, amb nivell de contenció
N2, amplària de treball W4, índex de severitat A i deflexió
dinàmica 1,1 m segons UNE-EN 1317-2, col·locada en trams
rectes o en corbes de radi igual o superior a 22 m

Canvi de rendiment per dispersió de les actuacions (P - 61)

12,00066,54 798,48

17 G21YB22P u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de forats
per instal·lació de ventilació superficial fins a 150 mm de
diàmetre nominal amb un gruix de paret de 20 cm amb broca de
diamant intercambiable, i segellat una vegada col·locada la
ventilació amb aplicació de cordó de masilla monocomponent
hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef
Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja
canya al perimetre de la canonada amb el mur (P - 15)

2,000299,43 598,86

TITOL 3 01.06.02

OBRA PRESSUPOST  RIR: 2015/05501

CAPÍTOL R6B-RAMAL ANOIA06

TITOL 3 D303

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EQN2U01P m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r
formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de
secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior
separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a
paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

 (P - 6)

2,950396,15 1.168,64

EUR

PROJECTE D´ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L´ETAP DE LA LLOSSA DEL CAV

PRESSUPOST Pàg.: 64

2 EQN2U02P u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per
a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3
graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges
tipus HILTI M-12 o equivalent (P - 7)

1,000254,13 254,13

3 G21B400P u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i
reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a camió. (P -
12)

11,0004,46 49,06

4 GF22LD1P m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes
amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de
mida (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm),
fixat a llosa de formigó (P - 74)

4,75066,80 317,30

5 G3C517HP m3 Reblert amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra (P - 38)

0,600109,84 65,90

6 G2225241P m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de
fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i amb les
terres deixades a la vora (P - 19)

25,20016,86 424,87

7 G228F10FP m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m,
amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar,
amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions (P - 20)

12,32019,62 241,72

8 G228F60FP m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar,
amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions (P - 21)

9,56219,03 181,96

9 G2216101P m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions (P - 17)

14,0004,35 60,90

10 G2R35037 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de menys de 10 km (P - 23)

1,3705,04 6,90

11 G7J5U26P u Formació de passamur en paret existent per a nou desguàs de
PEAD DN 500 inclou

Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.

Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó
armat, mitjançant neteja, , aplicació de cordó de masilla
monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa
DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter epoxi
tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar
formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i
col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus
MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu epoxi
tipus MasterSeal 933 de BASF o similar . (P - 57)

1,000488,76 488,76

12 GFB1T32P m Tub de polietilè de designació PE 100, de 500 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN
12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa (P - 78)

7,000199,89 1.399,23

13 GDZ46C2P u Broc de formigó prefabricat de dimensions 58x90x95 per a tub de
diàmetre 500, inclòs la preparació del terreny (P - 71)

1,000123,19 123,19
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14 EN8218GP u Vàlvula de retenció de clapeta PE, amb brides, de 500 mm de
diàmetre nominal  muntada superficialment (P - 5)

1,0001.136,88 1.136,88

15 G7J5U12P m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a
pressió, per treure pintures i desincrustació de restes sòlides
adherides a la superfície del parament amb desincrustants de
calç i sals, per preparar el suport per rebre el tractament de
reparació i impermeabilització.

 (P - 45)

26,6806,45 172,09

16 G7J5U15P m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de
fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments
verticals, amb mitjans manuals. (P - 48)

13,60014,05 191,08

17 G7J5U16P m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació
capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls no
solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i
porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del mateix amb
un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació
de la superfície mitjançant rajat d'aigua a pressió. (P - 49)

13,60011,87 161,43

18 G7J5U17P m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera,
de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar,
d'aplicació manual. (P - 50)

13,60013,71 186,46

19 G7J5U20P m Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó
armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i
sanejament de superfícies del junt amb moladora de diamant,
aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva
tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar,
aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur
31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la
canonada amb el mur, i col·locació de banda elastomèrica per
junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar
adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o
similar . (P - 53)

0,620235,15 145,79

20 G7J5U22P m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i
flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar,
revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una
dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 55)

26,68031,55 841,75

21 G7J5U13P m2 Retacat de coqueres i regularització de desperfectes a paraments
de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid,
tipus Master Emaco S544RS de BASF o similar, amb mitjans
manuals.

 (P - 46)

2,00026,15 52,30

22 K878C118P u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de
neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat d'arqueta
(P - 117)

1,00027,28 27,28

23 G21YB22P u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de forats
per instal·lació de ventilació superficial fins a 150 mm de
diàmetre nominal amb un gruix de paret de 20 cm amb broca de
diamant intercambiable, i segellat una vegada col·locada la
ventilació amb aplicació de cordó de masilla monocomponent
hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef
Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja
canya al perimetre de la canonada amb el mur (P - 15)

2,000299,43 598,86
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TITOL 3 01.06.03

OBRA PRESSUPOST  RIR: 2015/05501

CAPÍTOL R6B-RAMAL ANOIA06

TITOL 3 D404

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EQN2U01P m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r
formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de
secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior
separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a
paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

 (P - 6)

2,950396,15 1.168,64

2 EQN2U02P u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per
a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3
graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges
tipus HILTI M-12 o equivalent (P - 7)

1,000254,13 254,13

3 GDKT001P u Subministrament i muntatge d'escala de gat PRFV d'una alçada
fins a 1,5 m incloent desembarcament superior d'1 m fixat en llosa
superior d¡arqeuta, formada per muntants laterals de 73x25x3
mm i graó estriat quadrat de 28X29 mm de 450 mm d'amplada
interior, separats 300 mm , inclòs part proporcional de material
per muntatge (P - 68)

1,000326,60 326,60

4 G21B400P u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i
reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a camió. (P -
12)

11,0004,46 49,06

5 GB121NAP m Barana de seguretat de PRFV tubs diametres 50-43 mm fixada
mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella (P -
60)

13,20096,71 1.276,57

6 GF22LD1P m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes
amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de
mida (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm),
fixat a llosa de formigó (P - 74)

4,75066,80 317,30

7 G4E2452P u Cegat de les dues reixes de ventilació d'arqueta prefabricada
amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació
1:0,25:3 (15 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la
paret de 3 N/mm2 (P - 43)

1,00038,72 38,72

8 K2135343P m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.

Canvi de rendiment degut a que son treballs en espais confinats
(P - 111)

0,600353,87 212,32

9 G3C517HP m3 Reblert amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra (P - 38)

0,600109,84 65,90

10 G21B301P u Desmuntatge de tub de ventilació existent i col·locació de nou de
tub de ventilació amb diàmetre major, amb mitjans manuals,
regularització de desperfectes a paraments de formigó amb
morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid, tipus Master
Emaco S544RS de BASF i segellat amb aplicació de cordó de
masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de
la casa DeNeef Technologies o similar i aplicació de morter epoxi
tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar
càrrega de productes sobrants sobre camió, (P - 11)

1,00090,52 90,52
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11 G7J5U12P m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a
pressió, per treure pintures i desincrustació de restes sòlides
adherides a la superfície del parament amb desincrustants de
calç i sals, per preparar el suport per rebre el tractament de
reparació i impermeabilització.

 (P - 45)

26,6806,45 172,09

12 G7J5U15P m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de
fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments
verticals, amb mitjans manuals. (P - 48)

13,60014,05 191,08

13 G7J5U16P m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació
capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls no
solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i
porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del mateix amb
un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació
de la superfície mitjançant rajat d'aigua a pressió. (P - 49)

13,60011,87 161,43

14 G7J5U17P m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera,
de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar,
d'aplicació manual. (P - 50)

13,60013,71 186,46

15 G7J5U20P m Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó
armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i
sanejament de superfícies del junt amb moladora de diamant,
aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva
tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar,
aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur
31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la
canonada amb el mur, i col·locació de banda elastomèrica per
junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar
adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o
similar . (P - 53)

0,620235,15 145,79

16 G7J5U22P m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i
flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar,
revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una
dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 55)

26,68031,55 841,75

17 K213001P u Execució de forat per drenatge en mur lateral de dimensions
0,40x0,40 m . Inclou:

- Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió

- Reixa mosquitera interior fixada en paret.

-Reixeta de protecció prefabricada de lames de formigó fixada a
l'arqueta.
 (P - 110)

1,00096,06 96,06

18 G7J5U13P m2 Retacat de coqueres i regularització de desperfectes a paraments
de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid,
tipus Master Emaco S544RS de BASF o similar, amb mitjans
manuals.

 (P - 46)

2,00026,15 52,30

19 K878C118P u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de
neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat d'arqueta
(P - 117)

1,00027,28 27,28
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20 G21YB22P u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de forats
per instal·lació de ventilació superficial fins a 150 mm de
diàmetre nominal amb un gruix de paret de 20 cm amb broca de
diamant intercambiable, i segellat una vegada col·locada la
ventilació amb aplicació de cordó de masilla monocomponent
hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef
Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja
canya al perimetre de la canonada amb el mur (P - 15)

2,000299,43 598,86

TITOL 3 01.06.04

OBRA PRESSUPOST  RIR: 2015/05501

CAPÍTOL R6B-RAMAL ANOIA06

TITOL 3 D505

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EQN2U01P m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r
formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de
secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior
separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a
paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

 (P - 6)

2,950396,15 1.168,64

2 EQN2U02P u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per
a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3
graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges
tipus HILTI M-12 o equivalent (P - 7)

1,000254,13 254,13

3 G21B400P u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i
reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a camió. (P -
12)

11,0004,46 49,06

4 GF22LD1P m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes
amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de
mida (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm),
fixat a llosa de formigó (P - 74)

4,75066,80 317,30

5 G21B301P u Desmuntatge de tub de ventilació existent i col·locació de nou de
tub de ventilació amb diàmetre major, amb mitjans manuals,
regularització de desperfectes a paraments de formigó amb
morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid, tipus Master
Emaco S544RS de BASF i segellat amb aplicació de cordó de
masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de
la casa DeNeef Technologies o similar i aplicació de morter epoxi
tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar
càrrega de productes sobrants sobre camió, (P - 11)

1,00090,52 90,52

6 K2135343P m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.

Canvi de rendiment degut a que son treballs en espais confinats
(P - 111)

0,600353,87 212,32

7 G3C517HP m3 Reblert amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra (P - 38)

0,600109,84 65,90

8 G7J5U12P m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a
pressió, per treure pintures i desincrustació de restes sòlides
adherides a la superfície del parament amb desincrustants de
calç i sals, per preparar el suport per rebre el tractament de
reparació i impermeabilització.

26,6806,45 172,09
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 (P - 45)

9 G7J5U15P m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de
fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments
verticals, amb mitjans manuals. (P - 48)

13,60014,05 191,08

10 G7J5U16P m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació
capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls no
solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i
porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del mateix amb
un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació
de la superfície mitjançant rajat d'aigua a pressió. (P - 49)

13,60011,87 161,43

11 G7J5U17P m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera,
de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar,
d'aplicació manual. (P - 50)

13,60013,71 186,46

12 G7J5U20P m Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó
armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i
sanejament de superfícies del junt amb moladora de diamant,
aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva
tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar,
aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur
31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la
canonada amb el mur, i col·locació de banda elastomèrica per
junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar
adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o
similar . (P - 53)

0,620235,15 145,79

13 G7J5U22P m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i
flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar,
revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una
dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 55)

26,68031,55 841,75

14 G4F22557P m3 Paret estructural revestit a dues cares de 14 cm de gruix, de maó
massís d'elaboració manual, HD, R-10, de 290x140x50 mm, per a
revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb
morter de ciment CEM I, de dosificació 1:5 (7,5 N/mm2), amb
additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a
compressió de la paret de 4 N/mm2.

S'ha inclòs el revestiment de les dues cares amb morter
respecte al preu original del BEDEC. (P - 44)

0,338462,78 156,42

15 G7J5U13P m2 Retacat de coqueres i regularització de desperfectes a paraments
de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid,
tipus Master Emaco S544RS de BASF o similar, amb mitjans
manuals.

 (P - 46)

2,00026,15 52,30

16 K878C118P u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de
neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat d'arqueta
(P - 117)

1,00027,28 27,28

TITOL 3 01.06.05

OBRA PRESSUPOST  RIR: 2015/05501

CAPÍTOL R6B-RAMAL ANOIA06

TITOL 3 D606

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
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1 EQN2U01P m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r
formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de
secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior
separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a
paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

 (P - 6)

2,900396,15 1.148,84

2 EQN2U02P u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per
a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3
graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges
tipus HILTI M-12 o equivalent (P - 7)

1,000254,13 254,13

3 G21B400P u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i
reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a camió. (P -
12)

11,0004,46 49,06

4 GF22LD1P m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes
amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de
mida (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm),
fixat a llosa de formigó (P - 74)

4,70066,80 313,96

5 G21B301P u Desmuntatge de tub de ventilació existent i col·locació de nou de
tub de ventilació amb diàmetre major, amb mitjans manuals,
regularització de desperfectes a paraments de formigó amb
morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid, tipus Master
Emaco S544RS de BASF i segellat amb aplicació de cordó de
masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de
la casa DeNeef Technologies o similar i aplicació de morter epoxi
tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar
càrrega de productes sobrants sobre camió, (P - 11)

1,00090,52 90,52

6 K2135343P m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.

Canvi de rendiment degut a que son treballs en espais confinats
(P - 111)

0,600353,87 212,32

7 G3C517HP m3 Reblert amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra (P - 38)

0,600109,84 65,90

8 G2225241P m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de
fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i amb les
terres deixades a la vora (P - 19)

22,86016,86 385,42

9 G2216101P m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions (P - 17)

20,3204,35 88,39

10 G228F10FP m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m,
amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar,
amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions (P - 20)

10,97319,62 215,29

11 G228F60FP m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar,
amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions (P - 21)

10,47519,03 199,34

12 G2R35037 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans

1,4105,04 7,11
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mecànics, amb un recorregut de menys de 10 km (P - 23)

13 GFB1T325 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 400 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN
12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa (P - 77)

10,160161,52 1.641,04

14 GDZ46C4P u Broc de formigó prefabricat de dimensions 58x90x95 per a tub de
diàmetre 400, inclòs la preparació del terreny (P - 73)

1,000106,67 106,67

15 G7J5U12P m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a
pressió, per treure pintures i desincrustació de restes sòlides
adherides a la superfície del parament amb desincrustants de
calç i sals, per preparar el suport per rebre el tractament de
reparació i impermeabilització.

 (P - 45)

17,0106,45 109,71

16 G7J5U15P m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de
fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments
verticals, amb mitjans manuals. (P - 48)

8,40014,05 118,02

17 G7J5U16P m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació
capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls no
solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i
porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del mateix amb
un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació
de la superfície mitjançant rajat d'aigua a pressió. (P - 49)

8,40011,87 99,71

18 G7J5U17P m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera,
de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar,
d'aplicació manual. (P - 50)

8,40013,71 115,16

19 G7J5U20P m Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó
armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i
sanejament de superfícies del junt amb moladora de diamant,
aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva
tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar,
aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur
31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la
canonada amb el mur, i col·locació de banda elastomèrica per
junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar
adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o
similar . (P - 53)

0,310235,15 72,90

20 G7J5U22P m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i
flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar,
revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una
dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 55)

17,01031,55 536,67

21 G3C515H4P m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions i
acutacions confinades (P - 39)

11,576117,06 1.355,09

22 G4BC3100P kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de
diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Canvi de rendiment per la dispersió de les actuacions  (P - 40)

1.156,0002,15 2.485,40

23 G4DFE113P m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de
fusta de pi i puntals metàl·lics, per a mur d'estrep, encofrat a dues
cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist,

Canvi de rendiment per dispersió de les actuacions (P - 42)

68,33070,37 4.808,38
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24 E7J5C4H2P m Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de cautxú de secció
2x2 cm, col·locat amb adhesiu.

Canvi de rendiment donada la dispersió de les actuacions. (P - 1)

9,40033,09 311,05

25 G4DEG010P m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la
preparació de la base

Canvi de rendiment per dispersió de les actuacions (P - 41)

14,11216,08 226,92

26 GDDZCJD4 u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa
abatible, pas lliure de 810 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 65)

1,000271,36 271,36

27 G21YB220 u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de
passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix de
paret entre 20 i 30 cm amb broca de diamant intercambiable (P -
14)

1,000536,61 536,61

28 GF22LD2P m Tub d'acer galvanitzat per caldereria de DN 100 inclos part
proporcional de colzes i peces especials col·locat en arqueta (P -
75)

2,20046,63 102,59

29 GB2A4161P m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus
BMSNA2/C segons OC 28/2009, amb un perfil longitudinal de
secció doble ona i suports C-120 col·locats clavats a terra cada 2
m, per a una classe de contenció normal, amb nivell de contenció
N2, amplària de treball W4, índex de severitat A i deflexió
dinàmica 1,1 m segons UNE-EN 1317-2, col·locada en trams
rectes o en corbes de radi igual o superior a 22 m

Canvi de rendiment per dispersió de les actuacions (P - 61)

8,00066,54 532,32

30 G7J5U13P m2 Retacat de coqueres i regularització de desperfectes a paraments
de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid,
tipus Master Emaco S544RS de BASF o similar, amb mitjans
manuals.

 (P - 46)

2,00026,15 52,30

31 K878C118P u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de
neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat d'arqueta
(P - 117)

1,00027,28 27,28

TITOL 3 01.06.06

OBRA PRESSUPOST  RIR: 2015/05501

CAPÍTOL R6B-RAMAL ANOIA06

TITOL 3 D707

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EQN2U01P m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r
formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de
secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior
separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a
paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

 (P - 6)

3,200396,15 1.267,68

2 EQN2U02P u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per
a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3
graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges
tipus HILTI M-12 o equivalent (P - 7)

1,000254,13 254,13
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3 G21B400P u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i
reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a camió. (P -
12)

0,0004,46 0,00

4 G21B301P u Desmuntatge de tub de ventilació existent i col·locació de nou de
tub de ventilació amb diàmetre major, amb mitjans manuals,
regularització de desperfectes a paraments de formigó amb
morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid, tipus Master
Emaco S544RS de BASF i segellat amb aplicació de cordó de
masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de
la casa DeNeef Technologies o similar i aplicació de morter epoxi
tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar
càrrega de productes sobrants sobre camió, (P - 11)

1,00090,52 90,52

5 GF22LD1P m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes
amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de
mida (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm),
fixat a llosa de formigó (P - 74)

1,00066,80 66,80

6 K2135343P m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.

Canvi de rendiment degut a que son treballs en espais confinats
(P - 111)

0,600353,87 212,32

7 G3C517HP m3 Reblert amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra (P - 38)

0,600109,84 65,90

8 G2225241P m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de
fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i amb les
terres deixades a la vora (P - 19)

87,50016,86 1.475,25

9 G228F10FP m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m,
amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar,
amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions (P - 20)

63,84019,62 1.252,54

10 G2216101P m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions (P - 17)

3,2004,35 13,92

11 G2R35037 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de menys de 10 km (P - 23)

151,3405,04 762,75

12 G7J5U12P m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a
pressió, per treure pintures i desincrustació de restes sòlides
adherides a la superfície del parament amb desincrustants de
calç i sals, per preparar el suport per rebre el tractament de
reparació i impermeabilització.

 (P - 45)

17,0106,45 109,71

13 G7J5U15P m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de
fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments
verticals, amb mitjans manuals. (P - 48)

8,40014,05 118,02

14 G7J5U16P m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació
capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls no
solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i
porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del mateix amb
un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació
de la superfície mitjançant rajat d'aigua a pressió. (P - 49)

8,40011,87 99,71
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15 G7J5U17P m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera,
de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar,
d'aplicació manual. (P - 50)

8,40013,71 115,16

16 G7J5U20P m Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó
armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i
sanejament de superfícies del junt amb moladora de diamant,
aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva
tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar,
aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur
31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la
canonada amb el mur, i col·locació de banda elastomèrica per
junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar
adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o
similar . (P - 53)

0,310235,15 72,90

17 G7J5U22P m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i
flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar,
revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una
dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 55)

17,01031,55 536,67

18 G3C515H4P m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions i
acutacions confinades (P - 39)

11,576117,06 1.355,09

19 G4BC3100P kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de
diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Canvi de rendiment per la dispersió de les actuacions  (P - 40)

1.156,0002,15 2.485,40

20 G4DFE113P m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de
fusta de pi i puntals metàl·lics, per a mur d'estrep, encofrat a dues
cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist,

Canvi de rendiment per dispersió de les actuacions (P - 42)

68,33070,37 4.808,38

21 E7J5C4H2P m Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de cautxú de secció
2x2 cm, col·locat amb adhesiu.

Canvi de rendiment donada la dispersió de les actuacions. (P - 1)

9,40033,09 311,05

22 G4DEG010P m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la
preparació de la base

Canvi de rendiment per dispersió de les actuacions (P - 41)

14,11216,08 226,92

23 GDDZCJD4 u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa
abatible, pas lliure de 810 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 65)

1,000271,36 271,36

24 EAVUF220P m2 Mosquitera fixa de 0,5 a 0,8 m d'amplària i 0,8 a 1,2 m d'alçària,
amb bastiment perimetral de perfils d'alumini lacat, i tela de fils de
polièster, col·locada amb fixacions mecàniques.

Canvi de rendiment per la dispersió de les actuacions (P - 3)

0,16068,41 10,95

25 EAVUF22P m2 Reixeta de formigó prefabricat de lames horitzontals de 0,40 x
0,40 m per fixar en paret d'arqueta col·locada amb fixacions
mecàniques (P - 2)

1,00030,88 30,88

26 G21YB220 u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de
passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix de
paret entre 20 i 30 cm amb broca de diamant intercambiable (P -
14)

1,000536,61 536,61
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27 GF22LD2P m Tub d'acer galvanitzat per caldereria de DN 100 inclos part
proporcional de colzes i peces especials col·locat en arqueta (P -
75)

2,20046,63 102,59

28 G7J5U13P m2 Retacat de coqueres i regularització de desperfectes a paraments
de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid,
tipus Master Emaco S544RS de BASF o similar, amb mitjans
manuals.

 (P - 46)

2,00026,15 52,30

29 K878C118P u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de
neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat d'arqueta
(P - 117)

1,00027,28 27,28

TITOL 3 01.06.07

OBRA PRESSUPOST  RIR: 2015/05501

CAPÍTOL R6B-RAMAL ANOIA06

TITOL 3 D808

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EQN2U01P m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r
formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de
secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior
separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a
paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

 (P - 6)

2,900396,15 1.148,84

2 EQN2U02P u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per
a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3
graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges
tipus HILTI M-12 o equivalent (P - 7)

1,000254,13 254,13

3 G21B400P u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i
reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a camió. (P -
12)

11,0004,46 49,06

4 G21B301P u Desmuntatge de tub de ventilació existent i col·locació de nou de
tub de ventilació amb diàmetre major, amb mitjans manuals,
regularització de desperfectes a paraments de formigó amb
morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid, tipus Master
Emaco S544RS de BASF i segellat amb aplicació de cordó de
masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de
la casa DeNeef Technologies o similar i aplicació de morter epoxi
tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar
càrrega de productes sobrants sobre camió, (P - 11)

1,00090,52 90,52

5 GF22LD1P m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes
amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de
mida (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm),
fixat a llosa de formigó (P - 74)

4,70066,80 313,96

6 K2135343P m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.

Canvi de rendiment degut a que son treballs en espais confinats
(P - 111)

0,600353,87 212,32

7 G3C517HP m3 Reblert amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a

0,600109,84 65,90
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l'obra (P - 38)

8 G7J5U12P m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a
pressió, per treure pintures i desincrustació de restes sòlides
adherides a la superfície del parament amb desincrustants de
calç i sals, per preparar el suport per rebre el tractament de
reparació i impermeabilització.

 (P - 45)

26,6806,45 172,09

9 G7J5U15P m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de
fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments
verticals, amb mitjans manuals. (P - 48)

13,60014,05 191,08

10 G7J5U16P m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació
capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls no
solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i
porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del mateix amb
un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació
de la superfície mitjançant rajat d'aigua a pressió. (P - 49)

13,60011,87 161,43

11 G7J5U17P m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera,
de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar,
d'aplicació manual. (P - 50)

13,60013,71 186,46

12 G7J5U20P m Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó
armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i
sanejament de superfícies del junt amb moladora de diamant,
aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva
tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar,
aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur
31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la
canonada amb el mur, i col·locació de banda elastomèrica per
junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar
adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o
similar . (P - 53)

0,620235,15 145,79

13 G7J5U22P m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i
flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar,
revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una
dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 55)

26,68031,55 841,75

14 G4F22557P m3 Paret estructural revestit a dues cares de 14 cm de gruix, de maó
massís d'elaboració manual, HD, R-10, de 290x140x50 mm, per a
revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb
morter de ciment CEM I, de dosificació 1:5 (7,5 N/mm2), amb
additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a
compressió de la paret de 4 N/mm2.

S'ha inclòs el revestiment de les dues cares amb morter
respecte al preu original del BEDEC. (P - 44)

0,338462,78 156,42

15 G7J5U13P m2 Retacat de coqueres i regularització de desperfectes a paraments
de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid,
tipus Master Emaco S544RS de BASF o similar, amb mitjans
manuals.

 (P - 46)

2,00026,15 52,30

16 K878C118P u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de
neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat d'arqueta
(P - 117)

1,00027,28 27,28

17 G2225241P m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de 10,00016,86 168,60
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fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i amb les
terres deixades a la vora (P - 19)

TITOL 3 01.06.08

OBRA PRESSUPOST  RIR: 2015/05501

CAPÍTOL R6B-RAMAL ANOIA06

TITOL 3 D909

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EQN2U01P m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r
formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de
secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior
separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a
paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

 (P - 6)

2,950396,15 1.168,64

2 EQN2U02P u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per
a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3
graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges
tipus HILTI M-12 o equivalent (P - 7)

1,000254,13 254,13

3 G21B400P u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i
reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a camió. (P -
12)

11,0004,46 49,06

4 G21B301P u Desmuntatge de tub de ventilació existent i col·locació de nou de
tub de ventilació amb diàmetre major, amb mitjans manuals,
regularització de desperfectes a paraments de formigó amb
morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid, tipus Master
Emaco S544RS de BASF i segellat amb aplicació de cordó de
masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de
la casa DeNeef Technologies o similar i aplicació de morter epoxi
tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar
càrrega de productes sobrants sobre camió, (P - 11)

1,00090,52 90,52

5 GF22LD1P m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes
amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de
mida (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm),
fixat a llosa de formigó (P - 74)

4,75066,80 317,30

6 K2135343P m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.

Canvi de rendiment degut a que son treballs en espais confinats
(P - 111)

0,600353,87 212,32

7 G3C517HP m3 Reblert amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra (P - 38)

0,600109,84 65,90

8 G7J5U12P m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a
pressió, per treure pintures i desincrustació de restes sòlides
adherides a la superfície del parament amb desincrustants de
calç i sals, per preparar el suport per rebre el tractament de
reparació i impermeabilització.

 (P - 45)

26,6806,45 172,09

9 G7J5U15P m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de
fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments
verticals, amb mitjans manuals. (P - 48)

13,60014,05 191,08
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10 G7J5U16P m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació
capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls no
solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i
porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del mateix amb
un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació
de la superfície mitjançant rajat d'aigua a pressió. (P - 49)

13,60011,87 161,43

11 G7J5U17P m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera,
de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar,
d'aplicació manual. (P - 50)

13,60013,71 186,46

12 G7J5U20P m Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó
armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i
sanejament de superfícies del junt amb moladora de diamant,
aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva
tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar,
aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur
31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la
canonada amb el mur, i col·locació de banda elastomèrica per
junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar
adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o
similar . (P - 53)

0,620235,15 145,79

13 G7J5U22P m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i
flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar,
revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una
dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 55)

26,68031,55 841,75

14 G4F22557P m3 Paret estructural revestit a dues cares de 14 cm de gruix, de maó
massís d'elaboració manual, HD, R-10, de 290x140x50 mm, per a
revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb
morter de ciment CEM I, de dosificació 1:5 (7,5 N/mm2), amb
additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a
compressió de la paret de 4 N/mm2.

S'ha inclòs el revestiment de les dues cares amb morter
respecte al preu original del BEDEC. (P - 44)

0,154462,78 71,27

15 G7J5U13P m2 Retacat de coqueres i regularització de desperfectes a paraments
de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid,
tipus Master Emaco S544RS de BASF o similar, amb mitjans
manuals.

 (P - 46)

2,00026,15 52,30

16 K878C118P u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de
neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat d'arqueta
(P - 117)

1,00027,28 27,28

17 G2225241P m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de
fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i amb les
terres deixades a la vora (P - 19)

10,00016,86 168,60

TITOL 3 01.06.09

OBRA PRESSUPOST  RIR: 2015/05501

CAPÍTOL R6B-RAMAL ANOIA06

TITOL 3 D1010

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EQN2U01P m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r
formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de
secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior

2,950396,15 1.168,64
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separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a
paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

 (P - 6)

2 EQN2U02P u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per
a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3
graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges
tipus HILTI M-12 o equivalent (P - 7)

1,000254,13 254,13

3 G21B400P u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i
reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a camió. (P -
12)

11,0004,46 49,06

4 GF22LD1P m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes
amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de
mida (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm),
fixat a llosa de formigó (P - 74)

4,75066,80 317,30

5 K2135343P m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.

Canvi de rendiment degut a que son treballs en espais confinats
(P - 111)

0,600353,87 212,32

6 G3C517HP m3 Reblert amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra (P - 38)

0,600109,84 65,90

7 G7J5U12P m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a
pressió, per treure pintures i desincrustació de restes sòlides
adherides a la superfície del parament amb desincrustants de
calç i sals, per preparar el suport per rebre el tractament de
reparació i impermeabilització.

 (P - 45)

26,6806,45 172,09

8 G7J5U15P m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de
fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments
verticals, amb mitjans manuals. (P - 48)

13,60014,05 191,08

9 G7J5U16P m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació
capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls no
solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i
porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del mateix amb
un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació
de la superfície mitjançant rajat d'aigua a pressió. (P - 49)

13,60011,87 161,43

10 G7J5U17P m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera,
de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar,
d'aplicació manual. (P - 50)

13,60013,71 186,46

11 G7J5U20P m Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó
armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i
sanejament de superfícies del junt amb moladora de diamant,
aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva
tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar,
aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur
31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la
canonada amb el mur, i col·locació de banda elastomèrica per
junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar
adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o
similar . (P - 53)

0,620235,15 145,79

EUR

PROJECTE D´ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L´ETAP DE LA LLOSSA DEL CAV

PRESSUPOST Pàg.: 80

12 G7J5U22P m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i
flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar,
revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una
dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 55)

26,68031,55 841,75

13 G4F22557P m3 Paret estructural revestit a dues cares de 14 cm de gruix, de maó
massís d'elaboració manual, HD, R-10, de 290x140x50 mm, per a
revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb
morter de ciment CEM I, de dosificació 1:5 (7,5 N/mm2), amb
additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a
compressió de la paret de 4 N/mm2.

S'ha inclòs el revestiment de les dues cares amb morter
respecte al preu original del BEDEC. (P - 44)

0,338462,78 156,42

14 G7J5U13P m2 Retacat de coqueres i regularització de desperfectes a paraments
de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid,
tipus Master Emaco S544RS de BASF o similar, amb mitjans
manuals.

 (P - 46)

2,00026,15 52,30

15 G2225241P m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de
fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i amb les
terres deixades a la vora (P - 19)

10,00016,86 168,60

16 K878C118P u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de
neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat d'arqueta
(P - 117)

1,00027,28 27,28

17 G21YB22P u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de forats
per instal·lació de ventilació superficial fins a 150 mm de
diàmetre nominal amb un gruix de paret de 20 cm amb broca de
diamant intercambiable, i segellat una vegada col·locada la
ventilació amb aplicació de cordó de masilla monocomponent
hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef
Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja
canya al perimetre de la canonada amb el mur (P - 15)

2,000299,43 598,86

TITOL 3 01.06.10

OBRA PRESSUPOST  RIR: 2015/05501

CAPÍTOL R6B-RAMAL ANOIA06

TITOL 3 D1111

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EQN2U01P m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r
formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de
secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior
separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a
paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

 (P - 6)

2,950396,15 1.168,64

2 EQN2U02P u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per
a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3
graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges
tipus HILTI M-12 o equivalent (P - 7)

1,000254,13 254,13

3 G21B400P u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i
reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a camió. (P -

11,0004,46 49,06
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12)

4 G21B301P u Desmuntatge de tub de ventilació existent i col·locació de nou de
tub de ventilació amb diàmetre major, amb mitjans manuals,
regularització de desperfectes a paraments de formigó amb
morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid, tipus Master
Emaco S544RS de BASF i segellat amb aplicació de cordó de
masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de
la casa DeNeef Technologies o similar i aplicació de morter epoxi
tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar
càrrega de productes sobrants sobre camió, (P - 11)

1,00090,52 90,52

5 GF22LD1P m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes
amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de
mida (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm),
fixat a llosa de formigó (P - 74)

4,75066,80 317,30

6 K2135343P m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.

Canvi de rendiment degut a que son treballs en espais confinats
(P - 111)

0,600353,87 212,32

7 G3C517HP m3 Reblert amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra (P - 38)

0,600109,84 65,90

8 G7J5U12P m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a
pressió, per treure pintures i desincrustació de restes sòlides
adherides a la superfície del parament amb desincrustants de
calç i sals, per preparar el suport per rebre el tractament de
reparació i impermeabilització.

 (P - 45)

26,6806,45 172,09

9 G7J5U15P m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de
fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments
verticals, amb mitjans manuals. (P - 48)

13,60014,05 191,08

10 G7J5U16P m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació
capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls no
solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i
porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del mateix amb
un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació
de la superfície mitjançant rajat d'aigua a pressió. (P - 49)

13,60011,87 161,43

11 G7J5U17P m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera,
de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar,
d'aplicació manual. (P - 50)

13,60013,71 186,46

12 G7J5U20P m Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó
armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i
sanejament de superfícies del junt amb moladora de diamant,
aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva
tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar,
aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur
31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la
canonada amb el mur, i col·locació de banda elastomèrica per
junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar
adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o
similar . (P - 53)

0,620235,15 145,79

13 G7J5U22P m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i
flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar,
revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una
dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 55)

26,68031,55 841,75
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14 G4F22557P m3 Paret estructural revestit a dues cares de 14 cm de gruix, de maó
massís d'elaboració manual, HD, R-10, de 290x140x50 mm, per a
revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb
morter de ciment CEM I, de dosificació 1:5 (7,5 N/mm2), amb
additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a
compressió de la paret de 4 N/mm2.

S'ha inclòs el revestiment de les dues cares amb morter
respecte al preu original del BEDEC. (P - 44)

0,338462,78 156,42

15 GB2A4161P m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus
BMSNA2/C segons OC 28/2009, amb un perfil longitudinal de
secció doble ona i suports C-120 col·locats clavats a terra cada 2
m, per a una classe de contenció normal, amb nivell de contenció
N2, amplària de treball W4, índex de severitat A i deflexió
dinàmica 1,1 m segons UNE-EN 1317-2, col·locada en trams
rectes o en corbes de radi igual o superior a 22 m

Canvi de rendiment per dispersió de les actuacions (P - 61)

8,00066,54 532,32

16 G7J5U13P m2 Retacat de coqueres i regularització de desperfectes a paraments
de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid,
tipus Master Emaco S544RS de BASF o similar, amb mitjans
manuals.

 (P - 46)

2,00026,15 52,30

17 G2225241P m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de
fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i amb les
terres deixades a la vora (P - 19)

10,00016,86 168,60

18 K878C118P u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de
neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat d'arqueta
(P - 117)

1,00027,28 27,28

TITOL 3 01.06.11

OBRA PRESSUPOST  RIR: 2015/05501

CAPÍTOL R6B-RAMAL ANOIA06

TITOL 3 D1212

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EQN2U01P m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r
formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de
secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior
separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a
paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

 (P - 6)

2,700396,15 1.069,61

2 EQN2U02P u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per
a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3
graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges
tipus HILTI M-12 o equivalent (P - 7)

1,000254,13 254,13

3 G21B400P u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i
reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a camió. (P -
12)

10,0004,46 44,60

4 GF22LD1P m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes
amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de
mida (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm),

4,50066,80 300,60
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fixat a llosa de formigó (P - 74)

5 K2135343P m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.

Canvi de rendiment degut a que son treballs en espais confinats
(P - 111)

0,600353,87 212,32

6 G7J5U12P m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a
pressió, per treure pintures i desincrustació de restes sòlides
adherides a la superfície del parament amb desincrustants de
calç i sals, per preparar el suport per rebre el tractament de
reparació i impermeabilització.

 (P - 45)

26,6806,45 172,09

7 G7J5U15P m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de
fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments
verticals, amb mitjans manuals. (P - 48)

13,60014,05 191,08

8 G7J5U16P m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació
capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls no
solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i
porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del mateix amb
un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació
de la superfície mitjançant rajat d'aigua a pressió. (P - 49)

13,60011,87 161,43

9 G7J5U17P m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera,
de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar,
d'aplicació manual. (P - 50)

13,60013,71 186,46

10 G7J5U20P m Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó
armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i
sanejament de superfícies del junt amb moladora de diamant,
aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva
tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar,
aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur
31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la
canonada amb el mur, i col·locació de banda elastomèrica per
junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar
adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o
similar . (P - 53)

0,620235,15 145,79

11 G7J5U22P m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i
flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar,
revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una
dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 55)

26,68031,55 841,75

12 G4F22557P m3 Paret estructural revestit a dues cares de 14 cm de gruix, de maó
massís d'elaboració manual, HD, R-10, de 290x140x50 mm, per a
revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb
morter de ciment CEM I, de dosificació 1:5 (7,5 N/mm2), amb
additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a
compressió de la paret de 4 N/mm2.

S'ha inclòs el revestiment de les dues cares amb morter
respecte al preu original del BEDEC. (P - 44)

0,338462,78 156,42

13 G7J5U13P m2 Retacat de coqueres i regularització de desperfectes a paraments
de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid,
tipus Master Emaco S544RS de BASF o similar, amb mitjans
manuals.

 (P - 46)

2,00026,15 52,30

14 G2225241P m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de 10,00016,86 168,60
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fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i amb les
terres deixades a la vora (P - 19)

15 K878C118P u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de
neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat d'arqueta
(P - 117)

1,00027,28 27,28

16 G21YB22P u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de forats
per instal·lació de ventilació superficial fins a 150 mm de
diàmetre nominal amb un gruix de paret de 20 cm amb broca de
diamant intercambiable, i segellat una vegada col·locada la
ventilació amb aplicació de cordó de masilla monocomponent
hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef
Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja
canya al perimetre de la canonada amb el mur (P - 15)

2,000299,43 598,86

TITOL 3 01.06.12

OBRA PRESSUPOST  RIR: 2015/05501

CAPÍTOL R6B-RAMAL ANOIA06

TITOL 3 D1313

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EQN2U01P m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r
formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de
secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior
separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a
paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

 (P - 6)

2,750396,15 1.089,41

2 EQN2U02P u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per
a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3
graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges
tipus HILTI M-12 o equivalent (P - 7)

1,000254,13 254,13

3 G21B400P u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i
reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a camió. (P -
12)

10,0004,46 44,60

4 G21B301P u Desmuntatge de tub de ventilació existent i col·locació de nou de
tub de ventilació amb diàmetre major, amb mitjans manuals,
regularització de desperfectes a paraments de formigó amb
morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid, tipus Master
Emaco S544RS de BASF i segellat amb aplicació de cordó de
masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de
la casa DeNeef Technologies o similar i aplicació de morter epoxi
tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar
càrrega de productes sobrants sobre camió, (P - 11)

1,00090,52 90,52

5 GF22LD1P m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes
amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de
mida (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm),
fixat a llosa de formigó (P - 74)

4,55066,80 303,94

6 K2135343P m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.

Canvi de rendiment degut a que son treballs en espais confinats
(P - 111)

0,600353,87 212,32

7 G3C517HP m3 Reblert amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en

0,600109,84 65,90
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volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra (P - 38)

8 G7J5U12P m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a
pressió, per treure pintures i desincrustació de restes sòlides
adherides a la superfície del parament amb desincrustants de
calç i sals, per preparar el suport per rebre el tractament de
reparació i impermeabilització.

 (P - 45)

26,6806,45 172,09

9 G7J5U15P m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de
fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments
verticals, amb mitjans manuals. (P - 48)

13,60014,05 191,08

10 G7J5U16P m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació
capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls no
solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i
porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del mateix amb
un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació
de la superfície mitjançant rajat d'aigua a pressió. (P - 49)

13,60011,87 161,43

11 G7J5U17P m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera,
de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar,
d'aplicació manual. (P - 50)

13,60013,71 186,46

12 G7J5U20P m Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó
armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i
sanejament de superfícies del junt amb moladora de diamant,
aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva
tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar,
aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur
31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la
canonada amb el mur, i col·locació de banda elastomèrica per
junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar
adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o
similar . (P - 53)

0,620235,15 145,79

13 G7J5U22P m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i
flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar,
revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una
dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 55)

26,68031,55 841,75

14 G4F22557P m3 Paret estructural revestit a dues cares de 14 cm de gruix, de maó
massís d'elaboració manual, HD, R-10, de 290x140x50 mm, per a
revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb
morter de ciment CEM I, de dosificació 1:5 (7,5 N/mm2), amb
additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a
compressió de la paret de 4 N/mm2.

S'ha inclòs el revestiment de les dues cares amb morter
respecte al preu original del BEDEC. (P - 44)

0,154462,78 71,27

15 G7J5U13P m2 Retacat de coqueres i regularització de desperfectes a paraments
de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid,
tipus Master Emaco S544RS de BASF o similar, amb mitjans
manuals.

 (P - 46)

2,00026,15 52,30

16 G2225241P m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de
fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i amb les
terres deixades a la vora (P - 19)

10,00016,86 168,60

17 K878C118P u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió. 1,00027,28 27,28
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S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de
neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat d'arqueta
(P - 117)

18 G3C515H4P m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions i
acutacions confinades (P - 39)

0,443117,06 51,86

19 G4BC3100P kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de
diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Canvi de rendiment per la dispersió de les actuacions  (P - 40)

44,3002,15 95,25

20 G4DFE113P m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de
fusta de pi i puntals metàl·lics, per a mur d'estrep, encofrat a dues
cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist,

Canvi de rendiment per dispersió de les actuacions (P - 42)

2,95070,37 207,59

21 K4BP1112 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre,
amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de
resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat (P - 114)

16,00010,30 164,80

TITOL 3 01.06.13

OBRA PRESSUPOST  RIR: 2015/05501

CAPÍTOL R6B-RAMAL ANOIA06

TITOL 3 D1414

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EQN2U01P m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r
formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de
secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior
separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a
paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

 (P - 6)

3,850396,15 1.525,18

2 EQN2U02P u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per
a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3
graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges
tipus HILTI M-12 o equivalent (P - 7)

1,000254,13 254,13

3 EQN2U04P m Guardacos de protecció per fixar a escala de gat d'acer
galvanitzat formada per anells circulars de diàmetre 660 mm amb
pletina de 40x4 mm col·locats cada 1000 mm, i 5 muntants
verticals formats per rodons de 18 mm . Inclou part proporcional
de peces per fixació a escala
 (P - 8)

2,150210,37 452,30

4 G21B400P u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i
reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a camió. (P -
12)

14,0004,46 62,44

5 GF22LD1P m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes
amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de
mida (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm),
fixat a llosa de formigó (P - 74)

5,65066,80 377,42

6 K2135343P m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.

0,600353,87 212,32
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Canvi de rendiment degut a que son treballs en espais confinats
(P - 111)

7 G3C517HP m3 Reblert amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra (P - 38)

0,600109,84 65,90

8 G7J5U12P m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a
pressió, per treure pintures i desincrustació de restes sòlides
adherides a la superfície del parament amb desincrustants de
calç i sals, per preparar el suport per rebre el tractament de
reparació i impermeabilització.

 (P - 45)

26,6806,45 172,09

9 G7J5U15P m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de
fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments
verticals, amb mitjans manuals. (P - 48)

13,60014,05 191,08

10 G7J5U16P m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació
capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls no
solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i
porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del mateix amb
un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació
de la superfície mitjançant rajat d'aigua a pressió. (P - 49)

13,60011,87 161,43

11 G7J5U17P m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera,
de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar,
d'aplicació manual. (P - 50)

13,60013,71 186,46

12 G7J5U20P m Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó
armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i
sanejament de superfícies del junt amb moladora de diamant,
aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva
tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar,
aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur
31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la
canonada amb el mur, i col·locació de banda elastomèrica per
junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar
adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o
similar . (P - 53)

0,620235,15 145,79

13 G7J5U22P m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i
flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar,
revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una
dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 55)

26,68031,55 841,75

14 GDDZCJD4 u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa
abatible, pas lliure de 810 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 65)

1,000271,36 271,36

15 K2149C3P u Formació de forat  de 0,80x0,80 m en sostre d'arqueta  de formigó
armat,a mà i amb compressor, inclosa perforació previa i
subjecció de la llosa per evitar la caiguda a l'interior. Càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 112)

1,000266,15 266,15

16 K213001P u Execució de forat per drenatge en mur lateral de dimensions
0,40x0,40 m . Inclou:

- Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió

- Reixa mosquitera interior fixada en paret.

-Reixeta de protecció prefabricada de lames de formigó fixada a
l'arqueta.

1,00096,06 96,06
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 (P - 110)

17 G7J5U13P m2 Retacat de coqueres i regularització de desperfectes a paraments
de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid,
tipus Master Emaco S544RS de BASF o similar, amb mitjans
manuals.

 (P - 46)

2,00026,15 52,30

18 K878C118P u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de
neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat d'arqueta
(P - 117)

1,00027,28 27,28

19 G21YB22P u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de forats
per instal·lació de ventilació superficial fins a 150 mm de
diàmetre nominal amb un gruix de paret de 20 cm amb broca de
diamant intercambiable, i segellat una vegada col·locada la
ventilació amb aplicació de cordó de masilla monocomponent
hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef
Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja
canya al perimetre de la canonada amb el mur (P - 15)

2,000299,43 598,86

TITOL 3 01.06.14

OBRA PRESSUPOST  RIR: 2015/05501

CAPÍTOL R6B-RAMAL ANOIA06

TITOL 3 D1515

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EQN2U01P m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r
formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de
secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior
separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a
paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

 (P - 6)

2,950396,15 1.168,64

2 EQN2U02P u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per
a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3
graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges
tipus HILTI M-12 o equivalent (P - 7)

1,000254,13 254,13

3 G21B400P u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i
reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a camió. (P -
12)

11,0004,46 49,06

4 G21B301P u Desmuntatge de tub de ventilació existent i col·locació de nou de
tub de ventilació amb diàmetre major, amb mitjans manuals,
regularització de desperfectes a paraments de formigó amb
morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid, tipus Master
Emaco S544RS de BASF i segellat amb aplicació de cordó de
masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de
la casa DeNeef Technologies o similar i aplicació de morter epoxi
tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar
càrrega de productes sobrants sobre camió, (P - 11)

1,00090,52 90,52

5 GF22LD1P m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes
amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de
mida (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm),
fixat a llosa de formigó (P - 74)

5,65066,80 377,42

6 K2135343P m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb 0,600353,87 212,32
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compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.

Canvi de rendiment degut a que son treballs en espais confinats
(P - 111)

7 G7J5U12P m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a
pressió, per treure pintures i desincrustació de restes sòlides
adherides a la superfície del parament amb desincrustants de
calç i sals, per preparar el suport per rebre el tractament de
reparació i impermeabilització.

 (P - 45)

26,6806,45 172,09

8 G7J5U15P m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de
fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments
verticals, amb mitjans manuals. (P - 48)

13,60014,05 191,08

9 G7J5U16P m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació
capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls no
solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i
porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del mateix amb
un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació
de la superfície mitjançant rajat d'aigua a pressió. (P - 49)

13,60011,87 161,43

10 G7J5U17P m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera,
de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar,
d'aplicació manual. (P - 50)

13,60013,71 186,46

11 G7J5U20P m Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó
armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i
sanejament de superfícies del junt amb moladora de diamant,
aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva
tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar,
aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur
31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la
canonada amb el mur, i col·locació de banda elastomèrica per
junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar
adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o
similar . (P - 53)

0,620235,15 145,79

12 G7J5U22P m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i
flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar,
revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una
dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 55)

26,68031,55 841,75

13 G3C517HP m3 Reblert amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra (P - 38)

0,600109,84 65,90

14 G4F22557P m3 Paret estructural revestit a dues cares de 14 cm de gruix, de maó
massís d'elaboració manual, HD, R-10, de 290x140x50 mm, per a
revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb
morter de ciment CEM I, de dosificació 1:5 (7,5 N/mm2), amb
additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a
compressió de la paret de 4 N/mm2.

S'ha inclòs el revestiment de les dues cares amb morter
respecte al preu original del BEDEC. (P - 44)

0,154462,78 71,27

15 G7J5U13P m2 Retacat de coqueres i regularització de desperfectes a paraments
de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid,
tipus Master Emaco S544RS de BASF o similar, amb mitjans
manuals.

 (P - 46)

2,00026,15 52,30
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16 G2225241P m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de
fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i amb les
terres deixades a la vora (P - 19)

10,00016,86 168,60

17 K878C118P u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de
neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat d'arqueta
(P - 117)

1,00027,28 27,28

TITOL 3 01.06.15

OBRA PRESSUPOST  RIR: 2015/05501

CAPÍTOL R6B-RAMAL ANOIA06

TITOL 3 D1616

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EQN2U01P m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r
formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de
secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior
separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a
paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

 (P - 6)

2,950396,15 1.168,64

2 EQN2U02P u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per
a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3
graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges
tipus HILTI M-12 o equivalent (P - 7)

1,000254,13 254,13

3 G21B400P u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i
reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a camió. (P -
12)

11,0004,46 49,06

4 G21B301P u Desmuntatge de tub de ventilació existent i col·locació de nou de
tub de ventilació amb diàmetre major, amb mitjans manuals,
regularització de desperfectes a paraments de formigó amb
morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid, tipus Master
Emaco S544RS de BASF i segellat amb aplicació de cordó de
masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de
la casa DeNeef Technologies o similar i aplicació de morter epoxi
tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar
càrrega de productes sobrants sobre camió, (P - 11)

1,00090,52 90,52

5 GF22LD1P m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes
amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de
mida (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm),
fixat a llosa de formigó (P - 74)

4,75066,80 317,30

6 K2135343P m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.

Canvi de rendiment degut a que son treballs en espais confinats
(P - 111)

0,600353,87 212,32

7 G3C517HP m3 Reblert amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra (P - 38)

0,600109,84 65,90

8 G7J5U12P m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a
pressió, per treure pintures i desincrustació de restes sòlides
adherides a la superfície del parament amb desincrustants de
calç i sals, per preparar el suport per rebre el tractament de
reparació i impermeabilització.

26,6806,45 172,09
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 (P - 45)

9 G7J5U15P m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de
fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments
verticals, amb mitjans manuals. (P - 48)

13,60014,05 191,08

10 G7J5U16P m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació
capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls no
solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i
porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del mateix amb
un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació
de la superfície mitjançant rajat d'aigua a pressió. (P - 49)

13,60011,87 161,43

11 G7J5U17P m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera,
de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar,
d'aplicació manual. (P - 50)

13,60013,71 186,46

12 G7J5U20P m Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó
armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i
sanejament de superfícies del junt amb moladora de diamant,
aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva
tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar,
aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur
31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la
canonada amb el mur, i col·locació de banda elastomèrica per
junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar
adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o
similar . (P - 53)

0,620235,15 145,79

13 G7J5U22P m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i
flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar,
revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una
dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 55)

26,68031,55 841,75

14 G4F22557P m3 Paret estructural revestit a dues cares de 14 cm de gruix, de maó
massís d'elaboració manual, HD, R-10, de 290x140x50 mm, per a
revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb
morter de ciment CEM I, de dosificació 1:5 (7,5 N/mm2), amb
additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a
compressió de la paret de 4 N/mm2.

S'ha inclòs el revestiment de les dues cares amb morter
respecte al preu original del BEDEC. (P - 44)

0,154462,78 71,27

15 G7J5U13P m2 Retacat de coqueres i regularització de desperfectes a paraments
de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid,
tipus Master Emaco S544RS de BASF o similar, amb mitjans
manuals.

 (P - 46)

2,00026,15 52,30

16 G2225241P m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de
fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i amb les
terres deixades a la vora (P - 19)

10,00016,86 168,60

17 K878C118P u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de
neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat d'arqueta
(P - 117)

1,00027,28 27,28

TITOL 3 01.06.16
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CAPÍTOL R6B-RAMAL ANOIA06

TITOL 3 D1717

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EQN2U01P m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r
formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de
secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior
separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a
paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

 (P - 6)

3,700396,15 1.465,76

2 EQN2U02P u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per
a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3
graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges
tipus HILTI M-12 o equivalent (P - 7)

1,000254,13 254,13

3 EQN2U04P m Guardacos de protecció per fixar a escala de gat d'acer
galvanitzat formada per anells circulars de diàmetre 660 mm amb
pletina de 40x4 mm col·locats cada 1000 mm, i 5 muntants
verticals formats per rodons de 18 mm . Inclou part proporcional
de peces per fixació a escala
 (P - 8)

2,000210,37 420,74

4 G21B400P u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i
reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a camió. (P -
12)

14,0004,46 62,44

5 G21B301P u Desmuntatge de tub de ventilació existent i col·locació de nou de
tub de ventilació amb diàmetre major, amb mitjans manuals,
regularització de desperfectes a paraments de formigó amb
morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid, tipus Master
Emaco S544RS de BASF i segellat amb aplicació de cordó de
masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de
la casa DeNeef Technologies o similar i aplicació de morter epoxi
tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar
càrrega de productes sobrants sobre camió, (P - 11)

1,00090,52 90,52

6 GF22LD1P m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes
amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de
mida (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm),
fixat a llosa de formigó (P - 74)

5,50066,80 367,40

7 K2135343P m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.

Canvi de rendiment degut a que son treballs en espais confinats
(P - 111)

0,600353,87 212,32

8 G3C517HP m3 Reblert amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra (P - 38)

0,600109,84 65,90

9 G7J5U12P m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a
pressió, per treure pintures i desincrustació de restes sòlides
adherides a la superfície del parament amb desincrustants de
calç i sals, per preparar el suport per rebre el tractament de
reparació i impermeabilització.

 (P - 45)

26,6806,45 172,09

10 G7J5U15P m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de
fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments
verticals, amb mitjans manuals. (P - 48)

13,60014,05 191,08
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11 G7J5U16P m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació
capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls no
solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i
porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del mateix amb
un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació
de la superfície mitjançant rajat d'aigua a pressió. (P - 49)

13,60011,87 161,43

12 G7J5U17P m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera,
de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar,
d'aplicació manual. (P - 50)

13,60013,71 186,46

13 G7J5U20P m Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó
armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i
sanejament de superfícies del junt amb moladora de diamant,
aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva
tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar,
aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur
31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la
canonada amb el mur, i col·locació de banda elastomèrica per
junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar
adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o
similar . (P - 53)

0,620235,15 145,79

14 G7J5U22P m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i
flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar,
revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una
dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 55)

26,68031,55 841,75

15 GDDZCJD4 u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa
abatible, pas lliure de 810 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 65)

1,000271,36 271,36

16 K2149C3P u Formació de forat  de 0,80x0,80 m en sostre d'arqueta  de formigó
armat,a mà i amb compressor, inclosa perforació previa i
subjecció de la llosa per evitar la caiguda a l'interior. Càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 112)

1,000266,15 266,15

17 G4F22557P m3 Paret estructural revestit a dues cares de 14 cm de gruix, de maó
massís d'elaboració manual, HD, R-10, de 290x140x50 mm, per a
revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb
morter de ciment CEM I, de dosificació 1:5 (7,5 N/mm2), amb
additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a
compressió de la paret de 4 N/mm2.

S'ha inclòs el revestiment de les dues cares amb morter
respecte al preu original del BEDEC. (P - 44)

0,154462,78 71,27

18 G7J5U13P m2 Retacat de coqueres i regularització de desperfectes a paraments
de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid,
tipus Master Emaco S544RS de BASF o similar, amb mitjans
manuals.

 (P - 46)

2,00026,15 52,30

19 K878C118P u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de
neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat d'arqueta
(P - 117)

1,00027,28 27,28

TITOL 3 01.06.17
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TITOL 3 D1818

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EQN2U01P m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r
formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de
secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior
separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a
paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

 (P - 6)

2,750396,15 1.089,41

2 EQN2U02P u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per
a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3
graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges
tipus HILTI M-12 o equivalent (P - 7)

1,000254,13 254,13

3 K878C118P u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de
neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat d'arqueta
(P - 117)

1,00027,28 27,28

4 GF22LD1P m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes
amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de
mida (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm),
fixat a llosa de formigó (P - 74)

4,55066,80 303,94

5 G21B400P u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i
reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a camió. (P -
12)

10,0004,46 44,60

6 K2135343P m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.

Canvi de rendiment degut a que son treballs en espais confinats
(P - 111)

0,600353,87 212,32

7 G3C517HP m3 Reblert amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra (P - 38)

0,600109,84 65,90

8 G7J5U12P m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a
pressió, per treure pintures i desincrustació de restes sòlides
adherides a la superfície del parament amb desincrustants de
calç i sals, per preparar el suport per rebre el tractament de
reparació i impermeabilització.

 (P - 45)

26,6806,45 172,09

9 G7J5U15P m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de
fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments
verticals, amb mitjans manuals. (P - 48)

13,60014,05 191,08

10 G7J5U16P m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació
capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls no
solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i
porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del mateix amb
un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació
de la superfície mitjançant rajat d'aigua a pressió. (P - 49)

13,60011,87 161,43

11 G7J5U17P m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera,
de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar,
d'aplicació manual. (P - 50)

13,60013,71 186,46
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12 G7J5U20P m Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó
armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i
sanejament de superfícies del junt amb moladora de diamant,
aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva
tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar,
aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur
31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la
canonada amb el mur, i col·locació de banda elastomèrica per
junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar
adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o
similar . (P - 53)

0,620235,15 145,79

13 G7J5U22P m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i
flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar,
revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una
dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 55)

26,68031,55 841,75

14 GB2A4161P m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus
BMSNA2/C segons OC 28/2009, amb un perfil longitudinal de
secció doble ona i suports C-120 col·locats clavats a terra cada 2
m, per a una classe de contenció normal, amb nivell de contenció
N2, amplària de treball W4, índex de severitat A i deflexió
dinàmica 1,1 m segons UNE-EN 1317-2, col·locada en trams
rectes o en corbes de radi igual o superior a 22 m

Canvi de rendiment per dispersió de les actuacions (P - 61)

8,00066,54 532,32

15 G7J5U13P m2 Retacat de coqueres i regularització de desperfectes a paraments
de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid,
tipus Master Emaco S544RS de BASF o similar, amb mitjans
manuals.

 (P - 46)

2,00026,15 52,30

16 G21YB22P u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de forats
per instal·lació de ventilació superficial fins a 150 mm de
diàmetre nominal amb un gruix de paret de 20 cm amb broca de
diamant intercambiable, i segellat una vegada col·locada la
ventilació amb aplicació de cordó de masilla monocomponent
hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef
Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja
canya al perimetre de la canonada amb el mur (P - 15)

2,000299,43 598,86

TITOL 3 01.06.18

OBRA PRESSUPOST  RIR: 2015/05501

CAPÍTOL R6B-RAMAL ANOIA06

TITOL 3 D2020

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EQN2U01P m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r
formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de
secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior
separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a
paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

 (P - 6)

5,700396,15 2.258,06

2 EQN2U02P u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per
a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3
graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges
tipus HILTI M-12 o equivalent (P - 7)

1,000254,13 254,13
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3 EQN2U04P m Guardacos de protecció per fixar a escala de gat d'acer
galvanitzat formada per anells circulars de diàmetre 660 mm amb
pletina de 40x4 mm col·locats cada 1000 mm, i 5 muntants
verticals formats per rodons de 18 mm . Inclou part proporcional
de peces per fixació a escala
 (P - 8)

2,000210,37 420,74

4 EAVUF220P m2 Mosquitera fixa de 0,5 a 0,8 m d'amplària i 0,8 a 1,2 m d'alçària,
amb bastiment perimetral de perfils d'alumini lacat, i tela de fils de
polièster, col·locada amb fixacions mecàniques.

Canvi de rendiment per la dispersió de les actuacions (P - 3)

2,00068,41 136,82

5 K878C118P u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de
neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat d'arqueta
(P - 117)

1,00027,28 27,28

6 G21B400P u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i
reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a camió. (P -
12)

14,0004,46 62,44

7 K2135343P m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.

Canvi de rendiment degut a que son treballs en espais confinats
(P - 111)

0,600353,87 212,32

8 G7J5U12P m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a
pressió, per treure pintures i desincrustació de restes sòlides
adherides a la superfície del parament amb desincrustants de
calç i sals, per preparar el suport per rebre el tractament de
reparació i impermeabilització.

 (P - 45)

26,6806,45 172,09

9 G7J5U15P m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de
fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments
verticals, amb mitjans manuals. (P - 48)

13,60014,05 191,08

10 G7J5U16P m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació
capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls no
solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i
porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del mateix amb
un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació
de la superfície mitjançant rajat d'aigua a pressió. (P - 49)

13,60011,87 161,43

11 G7J5U17P m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera,
de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar,
d'aplicació manual. (P - 50)

13,60013,71 186,46

12 G7J5U20P m Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó
armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i
sanejament de superfícies del junt amb moladora de diamant,
aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva
tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar,
aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur
31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la
canonada amb el mur, i col·locació de banda elastomèrica per
junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar
adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o
similar . (P - 53)

0,620235,15 145,79

13 G7J5U22P m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i
flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar,
revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una

26,68031,55 841,75
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dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 55)

14 GDDZCJD4 u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa
abatible, pas lliure de 810 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 65)

1,000271,36 271,36

15 K2149C3P u Formació de forat  de 0,80x0,80 m en sostre d'arqueta  de formigó
armat,a mà i amb compressor, inclosa perforació previa i
subjecció de la llosa per evitar la caiguda a l'interior. Càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 112)

1,000266,15 266,15

16 GDKT001P u Subministrament i muntatge d'escala de gat PRFV d'una alçada
fins a 1,5 m incloent desembarcament superior d'1 m fixat en llosa
superior d¡arqeuta, formada per muntants laterals de 73x25x3
mm i graó estriat quadrat de 28X29 mm de 450 mm d'amplada
interior, separats 300 mm , inclòs part proporcional de material
per muntatge (P - 68)

1,000326,60 326,60

17 K213001P u Execució de forat per drenatge en mur lateral de dimensions
0,40x0,40 m . Inclou:

- Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió

- Reixa mosquitera interior fixada en paret.

-Reixeta de protecció prefabricada de lames de formigó fixada a
l'arqueta.
 (P - 110)

1,00096,06 96,06

18 G7J5U13P m2 Retacat de coqueres i regularització de desperfectes a paraments
de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid,
tipus Master Emaco S544RS de BASF o similar, amb mitjans
manuals.

 (P - 46)

2,00026,15 52,30

19 GDKT002P u Subministrament i muntatge d'escala de gat PRFV d'una alçada
fins a 2,20 m incloent desembarcament superior d'1 m fixat en
llosa superior d¡arqeuta, formada per muntants laterals de
73x25x3 mm i graó estriat quadrat de 28X29 mm de 450 mm
d'amplada interior, separats 300 mm , inclòs part proporcional de
material per muntatge (P - 69)

1,000381,72 381,72

20 GB121NAP m Barana de seguretat de PRFV tubs diametres 50-43 mm fixada
mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella (P -
60)

13,20096,71 1.276,57

TITOL 3 01.06.20

OBRA PRESSUPOST  RIR: 2015/05501

CAPÍTOL R6B-RAMAL ANOIA06

TITOL 3 D2121

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EQN2U01P m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r
formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de
secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior
separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a
paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

 (P - 6)

5,900396,15 2.337,29

2 EQN2U02P u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per
a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3
graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del

1,000254,13 254,13
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pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges
tipus HILTI M-12 o equivalent (P - 7)

3 EQN2U04P m Guardacos de protecció per fixar a escala de gat d'acer
galvanitzat formada per anells circulars de diàmetre 660 mm amb
pletina de 40x4 mm col·locats cada 1000 mm, i 5 muntants
verticals formats per rodons de 18 mm . Inclou part proporcional
de peces per fixació a escala
 (P - 8)

2,200210,37 462,81

4 K878C118P u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de
neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat d'arqueta
(P - 117)

1,00027,28 27,28

5 G21B400P u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i
reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a camió. (P -
12)

14,0004,46 62,44

6 GF22LD1P m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes
amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de
mida (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm),
fixat a llosa de formigó (P - 74)

4,55066,80 303,94

7 K2135343P m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.

Canvi de rendiment degut a que son treballs en espais confinats
(P - 111)

0,600353,87 212,32

8 G3C517HP m3 Reblert amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra (P - 38)

0,600109,84 65,90

9 G2225241P m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de
fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i amb les
terres deixades a la vora (P - 19)

69,54816,86 1.172,58

10 G2216101P m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions (P - 17)

61,8204,35 268,92

11 G228F10FP m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m,
amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar,
amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions (P - 20)

33,38319,62 654,97

12 G228F60FP m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar,
amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions (P - 21)

27,41719,03 521,75

13 G2R35037 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de menys de 10 km (P - 23)

8,7005,04 43,85

14 G7J5U27P u Formació de passamur en paret existent per a nou desguàs de
PEAD DN 600 inclou

Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.

Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó
armat, mitjançant neteja, , aplicació de cordó de masilla

1,000512,76 512,76
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monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa
DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter epoxi
tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar
formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i
col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus
MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu epoxi
tipus MasterSeal 933 de BASF o similar . (P - 58)

15 GDZ46C3P u Broc de formigó prefabricat de dimensions 58x90x95 per a tub de
diàmetre 600, inclòs la preparació del terreny (P - 72)

1,000127,22 127,22

16 GFB1T33P m Tub de polietilè de designació PE 100, de 630 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN
12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa (P - 79)

30,910246,39 7.615,91

17 G7J5U12P m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a
pressió, per treure pintures i desincrustació de restes sòlides
adherides a la superfície del parament amb desincrustants de
calç i sals, per preparar el suport per rebre el tractament de
reparació i impermeabilització.

 (P - 45)

26,6806,45 172,09

18 G7J5U15P m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de
fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments
verticals, amb mitjans manuals. (P - 48)

13,60014,05 191,08

19 G7J5U16P m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació
capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls no
solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i
porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del mateix amb
un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació
de la superfície mitjançant rajat d'aigua a pressió. (P - 49)

13,60011,87 161,43

20 G7J5U17P m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera,
de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar,
d'aplicació manual. (P - 50)

13,60013,71 186,46

21 G7J5U20P m Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó
armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i
sanejament de superfícies del junt amb moladora de diamant,
aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva
tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar,
aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur
31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la
canonada amb el mur, i col·locació de banda elastomèrica per
junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar
adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o
similar . (P - 53)

0,620235,15 145,79

22 G7J5U22P m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i
flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar,
revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una
dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 55)

26,68031,55 841,75

23 GDDZCJD4 u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa
abatible, pas lliure de 810 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 65)

1,000271,36 271,36

24 K2149C3P u Formació de forat  de 0,80x0,80 m en sostre d'arqueta  de formigó
armat,a mà i amb compressor, inclosa perforació previa i
subjecció de la llosa per evitar la caiguda a l'interior. Càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 112)

1,000266,15 266,15

25 K213001P u Execució de forat per drenatge en mur lateral de dimensions
0,40x0,40 m . Inclou:

- Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb

1,00096,06 96,06
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compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió

- Reixa mosquitera interior fixada en paret.

-Reixeta de protecció prefabricada de lames de formigó fixada a
l'arqueta.
 (P - 110)

26 GDKT001P u Subministrament i muntatge d'escala de gat PRFV d'una alçada
fins a 1,5 m incloent desembarcament superior d'1 m fixat en llosa
superior d¡arqeuta, formada per muntants laterals de 73x25x3
mm i graó estriat quadrat de 28X29 mm de 450 mm d'amplada
interior, separats 300 mm , inclòs part proporcional de material
per muntatge (P - 68)

1,000326,60 326,60

27 G7J5U13P m2 Retacat de coqueres i regularització de desperfectes a paraments
de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid,
tipus Master Emaco S544RS de BASF o similar, amb mitjans
manuals.

 (P - 46)

2,00026,15 52,30

28 G21YB22P u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de forats
per instal·lació de ventilació superficial fins a 150 mm de
diàmetre nominal amb un gruix de paret de 20 cm amb broca de
diamant intercambiable, i segellat una vegada col·locada la
ventilació amb aplicació de cordó de masilla monocomponent
hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef
Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja
canya al perimetre de la canonada amb el mur (P - 15)

2,000299,43 598,86

TITOL 3 01.06.21

OBRA PRESSUPOST  RIR: 2015/05501

CAPÍTOL R6B-RAMAL ANOIA06

TITOL 3 D2222

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EQN2U01P m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r
formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de
secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior
separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a
paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

 (P - 6)

2,750396,15 1.089,41

2 EQN2U02P u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per
a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3
graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges
tipus HILTI M-12 o equivalent (P - 7)

1,000254,13 254,13

3 K878C118P u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de
neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat d'arqueta
(P - 117)

1,00027,28 27,28

4 GF22LD1P m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes
amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de
mida (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm),
fixat a llosa de formigó (P - 74)

4,55066,80 303,94

5 G21B400P u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i
reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a camió. (P -

10,0004,46 44,60
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12)

6 K2135343P m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.

Canvi de rendiment degut a que son treballs en espais confinats
(P - 111)

0,600353,87 212,32

7 G3C517HP m3 Reblert amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra (P - 38)

0,600109,84 65,90

8 G21B301P u Desmuntatge de tub de ventilació existent i col·locació de nou de
tub de ventilació amb diàmetre major, amb mitjans manuals,
regularització de desperfectes a paraments de formigó amb
morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid, tipus Master
Emaco S544RS de BASF i segellat amb aplicació de cordó de
masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de
la casa DeNeef Technologies o similar i aplicació de morter epoxi
tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar
càrrega de productes sobrants sobre camió, (P - 11)

1,00090,52 90,52

9 G7J5U12P m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a
pressió, per treure pintures i desincrustació de restes sòlides
adherides a la superfície del parament amb desincrustants de
calç i sals, per preparar el suport per rebre el tractament de
reparació i impermeabilització.

 (P - 45)

26,6806,45 172,09

10 G7J5U15P m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de
fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments
verticals, amb mitjans manuals. (P - 48)

13,60014,05 191,08

11 G7J5U16P m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació
capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls no
solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i
porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del mateix amb
un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació
de la superfície mitjançant rajat d'aigua a pressió. (P - 49)

13,60011,87 161,43

12 G7J5U17P m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera,
de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar,
d'aplicació manual. (P - 50)

13,60013,71 186,46

13 G7J5U20P m Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó
armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i
sanejament de superfícies del junt amb moladora de diamant,
aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva
tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar,
aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur
31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la
canonada amb el mur, i col·locació de banda elastomèrica per
junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar
adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o
similar . (P - 53)

0,620235,15 145,79

14 G7J5U22P m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i
flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar,
revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una
dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 55)

26,68031,55 841,75

15 G4F22557P m3 Paret estructural revestit a dues cares de 14 cm de gruix, de maó
massís d'elaboració manual, HD, R-10, de 290x140x50 mm, per a
revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb
morter de ciment CEM I, de dosificació 1:5 (7,5 N/mm2), amb

0,154462,78 71,27
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additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a
compressió de la paret de 4 N/mm2.

S'ha inclòs el revestiment de les dues cares amb morter
respecte al preu original del BEDEC. (P - 44)

16 G7J5U13P m2 Retacat de coqueres i regularització de desperfectes a paraments
de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid,
tipus Master Emaco S544RS de BASF o similar, amb mitjans
manuals.

 (P - 46)

2,00026,15 52,30

17 G2225241P m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de
fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i amb les
terres deixades a la vora (P - 19)

10,00016,86 168,60

TITOL 3 01.06.22

OBRA PRESSUPOST  RIR: 2015/05501

CAPÍTOL R6B-RAMAL ANOIA06

TITOL 3 D2323

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EQN2U01P m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r
formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de
secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior
separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a
paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

 (P - 6)

2,750396,15 1.089,41

2 EQN2U02P u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per
a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3
graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges
tipus HILTI M-12 o equivalent (P - 7)

1,000254,13 254,13

3 K878C118P u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de
neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat d'arqueta
(P - 117)

1,00027,28 27,28

4 GF22LD1P m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes
amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de
mida (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm),
fixat a llosa de formigó (P - 74)

4,55066,80 303,94

5 G21B400P u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i
reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a camió. (P -
12)

10,0004,46 44,60

6 K2135343P m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.

Canvi de rendiment degut a que son treballs en espais confinats
(P - 111)

0,600353,87 212,32

7 G3C517HP m3 Reblert amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra (P - 38)

0,600109,84 65,90

8 G21B301P u Desmuntatge de tub de ventilació existent i col·locació de nou de
tub de ventilació amb diàmetre major, amb mitjans manuals,
regularització de desperfectes a paraments de formigó amb

1,00090,52 90,52
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morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid, tipus Master
Emaco S544RS de BASF i segellat amb aplicació de cordó de
masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de
la casa DeNeef Technologies o similar i aplicació de morter epoxi
tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar
càrrega de productes sobrants sobre camió, (P - 11)

9 G7J5U12P m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a
pressió, per treure pintures i desincrustació de restes sòlides
adherides a la superfície del parament amb desincrustants de
calç i sals, per preparar el suport per rebre el tractament de
reparació i impermeabilització.

 (P - 45)

26,6806,45 172,09

10 G7J5U15P m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de
fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments
verticals, amb mitjans manuals. (P - 48)

13,60014,05 191,08

11 G7J5U16P m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació
capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls no
solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i
porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del mateix amb
un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació
de la superfície mitjançant rajat d'aigua a pressió. (P - 49)

13,60011,87 161,43

12 G7J5U17P m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera,
de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar,
d'aplicació manual. (P - 50)

13,60013,71 186,46

13 G7J5U20P m Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó
armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i
sanejament de superfícies del junt amb moladora de diamant,
aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva
tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar,
aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur
31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la
canonada amb el mur, i col·locació de banda elastomèrica per
junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar
adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o
similar . (P - 53)

0,620235,15 145,79

14 G7J5U22P m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i
flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar,
revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una
dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 55)

26,68031,55 841,75

15 G4F22557P m3 Paret estructural revestit a dues cares de 14 cm de gruix, de maó
massís d'elaboració manual, HD, R-10, de 290x140x50 mm, per a
revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb
morter de ciment CEM I, de dosificació 1:5 (7,5 N/mm2), amb
additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a
compressió de la paret de 4 N/mm2.

S'ha inclòs el revestiment de les dues cares amb morter
respecte al preu original del BEDEC. (P - 44)

0,338462,78 156,42

16 G7J5U13P m2 Retacat de coqueres i regularització de desperfectes a paraments
de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid,
tipus Master Emaco S544RS de BASF o similar, amb mitjans
manuals.

 (P - 46)

2,00026,15 52,30

17 G2225241P m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de
fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i amb les

10,00016,86 168,60
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terres deixades a la vora (P - 19)

TITOL 3 01.06.23

OBRA PRESSUPOST  RIR: 2015/05501

CAPÍTOL R6B-RAMAL ANOIA06

TITOL 3 D2424

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EQN2U01P m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r
formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de
secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior
separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a
paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

 (P - 6)

3,700396,15 1.465,76

2 EQN2U02P u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per
a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3
graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges
tipus HILTI M-12 o equivalent (P - 7)

1,000254,13 254,13

3 EQN2U04P m Guardacos de protecció per fixar a escala de gat d'acer
galvanitzat formada per anells circulars de diàmetre 660 mm amb
pletina de 40x4 mm col·locats cada 1000 mm, i 5 muntants
verticals formats per rodons de 18 mm . Inclou part proporcional
de peces per fixació a escala
 (P - 8)

2,200210,37 462,81

4 K878C118P u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de
neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat d'arqueta
(P - 117)

1,00027,28 27,28

5 GF22LD1P m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes
amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de
mida (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm),
fixat a llosa de formigó (P - 74)

5,50066,80 367,40

6 G21B400P u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i
reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a camió. (P -
12)

14,0004,46 62,44

7 K2135343P m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.

Canvi de rendiment degut a que son treballs en espais confinats
(P - 111)

0,600353,87 212,32

8 G3C517HP m3 Reblert amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra (P - 38)

0,600109,84 65,90

9 G2225241P m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de
fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i amb les
terres deixades a la vora (P - 19)

56,20516,86 947,62

10 G228F10FP m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m,
amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar,
amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions (P - 20)

26,97819,62 529,31
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11 G228F60FP m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar,
amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions (P - 21)

34,12319,03 649,36

12 G2216101P m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions (P - 17)

49,9604,35 217,33

13 G2R35037 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de menys de 10 km (P - 23)

4,8965,04 24,68

14 G7J5U26P u Formació de passamur en paret existent per a nou desguàs de
PEAD DN 500 inclou

Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.

Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó
armat, mitjançant neteja, , aplicació de cordó de masilla
monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa
DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter epoxi
tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar
formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i
col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus
MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu epoxi
tipus MasterSeal 933 de BASF o similar . (P - 57)

1,000488,76 488,76

15 GFB1T32P m Tub de polietilè de designació PE 100, de 500 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN
12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa (P - 78)

24,980199,89 4.993,25

16 GDZ46C2P u Broc de formigó prefabricat de dimensions 58x90x95 per a tub de
diàmetre 500, inclòs la preparació del terreny (P - 71)

1,000123,19 123,19

17 G7J5U12P m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a
pressió, per treure pintures i desincrustació de restes sòlides
adherides a la superfície del parament amb desincrustants de
calç i sals, per preparar el suport per rebre el tractament de
reparació i impermeabilització.

 (P - 45)

26,6806,45 172,09

18 G7J5U15P m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de
fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments
verticals, amb mitjans manuals. (P - 48)

13,60014,05 191,08

19 G7J5U16P m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació
capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls no
solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i
porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del mateix amb
un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació
de la superfície mitjançant rajat d'aigua a pressió. (P - 49)

13,60011,87 161,43

20 G7J5U17P m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera,
de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar,
d'aplicació manual. (P - 50)

13,60013,71 186,46

21 G7J5U20P m Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó
armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i
sanejament de superfícies del junt amb moladora de diamant,
aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva
tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar,

0,620235,15 145,79
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aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur
31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la
canonada amb el mur, i col·locació de banda elastomèrica per
junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar
adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o
similar . (P - 53)

22 G7J5U22P m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i
flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar,
revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una
dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 55)

26,68031,55 841,75

23 G7J5U13P m2 Retacat de coqueres i regularització de desperfectes a paraments
de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid,
tipus Master Emaco S544RS de BASF o similar, amb mitjans
manuals.

 (P - 46)

2,00026,15 52,30

24 K2149C3P u Formació de forat  de 0,80x0,80 m en sostre d'arqueta  de formigó
armat,a mà i amb compressor, inclosa perforació previa i
subjecció de la llosa per evitar la caiguda a l'interior. Càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 112)

1,000266,15 266,15

25 GDDZCJD4 u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa
abatible, pas lliure de 810 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 65)

1,000271,36 271,36

26 G21YB22P u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de forats
per instal·lació de ventilació superficial fins a 150 mm de
diàmetre nominal amb un gruix de paret de 20 cm amb broca de
diamant intercambiable, i segellat una vegada col·locada la
ventilació amb aplicació de cordó de masilla monocomponent
hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef
Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja
canya al perimetre de la canonada amb el mur (P - 15)

2,000299,43 598,86

TITOL 3 01.06.24

OBRA PRESSUPOST  RIR: 2015/05501

CAPÍTOL R6B-RAMAL ANOIA06

TITOL 3 D2525

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EQN2U01P m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r
formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de
secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior
separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a
paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

 (P - 6)

2,700396,15 1.069,61

2 EQN2U02P u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per
a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3
graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges
tipus HILTI M-12 o equivalent (P - 7)

1,000254,13 254,13

3 K878C118P u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de
neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat d'arqueta
(P - 117)

1,00027,28 27,28

4 GF22LD1P m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes 4,50066,80 300,60
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amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de
mida (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm),
fixat a llosa de formigó (P - 74)

5 G21B400P u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i
reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a camió. (P -
12)

10,0004,46 44,60

6 K2135343P m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.

Canvi de rendiment degut a que son treballs en espais confinats
(P - 111)

0,600353,87 212,32

7 G3C517HP m3 Reblert amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra (P - 38)

0,600109,84 65,90

8 G2225241P m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de
fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i amb les
terres deixades a la vora (P - 19)

18,67516,86 314,86

9 G2216101P m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions (P - 17)

16,6004,35 72,21

10 G228F10FP m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m,
amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar,
amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions (P - 20)

8,96419,62 175,87

11 G228F60FP m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar,
amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions (P - 21)

8,66519,03 164,89

12 GFB1T325 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 400 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN
12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa (P - 77)

8,300161,52 1.340,62

13 GDZ46C4P u Broc de formigó prefabricat de dimensions 58x90x95 per a tub de
diàmetre 400, inclòs la preparació del terreny (P - 73)

1,000106,67 106,67

14 G2R35037 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de menys de 10 km (P - 23)

1,0465,04 5,27

15 G21B301P u Desmuntatge de tub de ventilació existent i col·locació de nou de
tub de ventilació amb diàmetre major, amb mitjans manuals,
regularització de desperfectes a paraments de formigó amb
morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid, tipus Master
Emaco S544RS de BASF i segellat amb aplicació de cordó de
masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de
la casa DeNeef Technologies o similar i aplicació de morter epoxi
tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar
càrrega de productes sobrants sobre camió, (P - 11)

1,00090,52 90,52

16 G7J5U12P m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a
pressió, per treure pintures i desincrustació de restes sòlides
adherides a la superfície del parament amb desincrustants de
calç i sals, per preparar el suport per rebre el tractament de
reparació i impermeabilització.

 (P - 45)

26,6806,45 172,09
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17 G7J5U15P m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de
fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments
verticals, amb mitjans manuals. (P - 48)

13,60014,05 191,08

18 G7J5U16P m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació
capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls no
solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i
porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del mateix amb
un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació
de la superfície mitjançant rajat d'aigua a pressió. (P - 49)

13,60011,87 161,43

19 G7J5U17P m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera,
de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar,
d'aplicació manual. (P - 50)

13,60013,71 186,46

20 G7J5U20P m Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó
armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i
sanejament de superfícies del junt amb moladora de diamant,
aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva
tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar,
aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur
31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la
canonada amb el mur, i col·locació de banda elastomèrica per
junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar
adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o
similar . (P - 53)

0,620235,15 145,79

21 G7J5U22P m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i
flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar,
revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una
dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 55)

26,68031,55 841,75

22 G7J5U13P m2 Retacat de coqueres i regularització de desperfectes a paraments
de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid,
tipus Master Emaco S544RS de BASF o similar, amb mitjans
manuals.

 (P - 46)

2,00026,15 52,30

23 G7J5U25P u Formació de passamur en paret existent per a nou desguàs de
PEAD DN 400 inclou

Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.

Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó
armat, mitjançant neteja, , aplicació de cordó de masilla
monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa
DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter epoxi
tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar
formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i
col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus
MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu epoxi
tipus MasterSeal 933 de BASF o similar . (P - 56)

1,000464,84 464,84

TITOL 3 01.06.25

OBRA PRESSUPOST  RIR: 2015/05501

CAPÍTOL R6B-RAMAL ANOIA06

TITOL 3 D2626

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EQN2U01P m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r
formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de

2,700396,15 1.069,61
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secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior
separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a
paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

 (P - 6)

2 EQN2U02P u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per
a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3
graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges
tipus HILTI M-12 o equivalent (P - 7)

1,000254,13 254,13

3 K878C118P u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de
neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat d'arqueta
(P - 117)

1,00027,28 27,28

4 GF22LD1P m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes
amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de
mida (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm),
fixat a llosa de formigó (P - 74)

4,50066,80 300,60

5 G21B400P u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i
reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a camió. (P -
12)

10,0004,46 44,60

6 K2135343P m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.

Canvi de rendiment degut a que son treballs en espais confinats
(P - 111)

0,600353,87 212,32

7 G3C517HP m3 Reblert amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra (P - 38)

0,600109,84 65,90

8 G21B301P u Desmuntatge de tub de ventilació existent i col·locació de nou de
tub de ventilació amb diàmetre major, amb mitjans manuals,
regularització de desperfectes a paraments de formigó amb
morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid, tipus Master
Emaco S544RS de BASF i segellat amb aplicació de cordó de
masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de
la casa DeNeef Technologies o similar i aplicació de morter epoxi
tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar
càrrega de productes sobrants sobre camió, (P - 11)

1,00090,52 90,52

9 G7J5U12P m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a
pressió, per treure pintures i desincrustació de restes sòlides
adherides a la superfície del parament amb desincrustants de
calç i sals, per preparar el suport per rebre el tractament de
reparació i impermeabilització.

 (P - 45)

26,6806,45 172,09

10 G7J5U15P m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de
fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments
verticals, amb mitjans manuals. (P - 48)

13,60014,05 191,08

11 G7J5U16P m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació
capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls no
solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i
porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del mateix amb
un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació
de la superfície mitjançant rajat d'aigua a pressió. (P - 49)

13,60011,87 161,43
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12 G7J5U17P m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera,
de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar,
d'aplicació manual. (P - 50)

13,60013,71 186,46

13 G7J5U20P m Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó
armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i
sanejament de superfícies del junt amb moladora de diamant,
aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva
tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar,
aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur
31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la
canonada amb el mur, i col·locació de banda elastomèrica per
junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar
adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o
similar . (P - 53)

0,620235,15 145,79

14 G7J5U22P m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i
flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar,
revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una
dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 55)

26,68031,55 841,75

15 G4F22557P m3 Paret estructural revestit a dues cares de 14 cm de gruix, de maó
massís d'elaboració manual, HD, R-10, de 290x140x50 mm, per a
revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb
morter de ciment CEM I, de dosificació 1:5 (7,5 N/mm2), amb
additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a
compressió de la paret de 4 N/mm2.

S'ha inclòs el revestiment de les dues cares amb morter
respecte al preu original del BEDEC. (P - 44)

0,154462,78 71,27

16 G7J5U13P m2 Retacat de coqueres i regularització de desperfectes a paraments
de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid,
tipus Master Emaco S544RS de BASF o similar, amb mitjans
manuals.

 (P - 46)

2,00026,15 52,30

17 G2225241P m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de
fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i amb les
terres deixades a la vora (P - 19)

10,00016,86 168,60

TITOL 3 01.06.26

OBRA PRESSUPOST  RIR: 2015/05501

CAPÍTOL R6B-RAMAL ANOIA06

TITOL 3 D2727

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EQN2U01P m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r
formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de
secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior
separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a
paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

 (P - 6)

2,700396,15 1.069,61

2 EQN2U02P u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per
a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3
graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges
tipus HILTI M-12 o equivalent (P - 7)

1,000254,13 254,13

3 K878C118P u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió. 1,00027,28 27,28
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S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de
neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat d'arqueta
(P - 117)

4 GF22LD1P m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes
amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de
mida (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm),
fixat a llosa de formigó (P - 74)

4,50066,80 300,60

5 G21B400P u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i
reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a camió. (P -
12)

10,0004,46 44,60

6 K2135343P m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.

Canvi de rendiment degut a que son treballs en espais confinats
(P - 111)

0,600353,87 212,32

7 G3C517HP m3 Reblert amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra (P - 38)

0,600109,84 65,90

8 G21B301P u Desmuntatge de tub de ventilació existent i col·locació de nou de
tub de ventilació amb diàmetre major, amb mitjans manuals,
regularització de desperfectes a paraments de formigó amb
morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid, tipus Master
Emaco S544RS de BASF i segellat amb aplicació de cordó de
masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de
la casa DeNeef Technologies o similar i aplicació de morter epoxi
tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar
càrrega de productes sobrants sobre camió, (P - 11)

1,00090,52 90,52

9 G7J5U12P m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a
pressió, per treure pintures i desincrustació de restes sòlides
adherides a la superfície del parament amb desincrustants de
calç i sals, per preparar el suport per rebre el tractament de
reparació i impermeabilització.

 (P - 45)

26,6806,45 172,09

10 G7J5U15P m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de
fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments
verticals, amb mitjans manuals. (P - 48)

13,60014,05 191,08

11 G7J5U16P m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació
capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls no
solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i
porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del mateix amb
un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació
de la superfície mitjançant rajat d'aigua a pressió. (P - 49)

13,60011,87 161,43

12 G7J5U17P m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera,
de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar,
d'aplicació manual. (P - 50)

13,60013,71 186,46

13 G7J5U20P m Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó
armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i
sanejament de superfícies del junt amb moladora de diamant,
aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva
tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar,
aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur
31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la
canonada amb el mur, i col·locació de banda elastomèrica per
junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar

0,620235,15 145,79
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adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o
similar . (P - 53)

14 G7J5U22P m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i
flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar,
revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una
dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 55)

26,68031,55 841,75

15 G4F22557P m3 Paret estructural revestit a dues cares de 14 cm de gruix, de maó
massís d'elaboració manual, HD, R-10, de 290x140x50 mm, per a
revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb
morter de ciment CEM I, de dosificació 1:5 (7,5 N/mm2), amb
additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a
compressió de la paret de 4 N/mm2.

S'ha inclòs el revestiment de les dues cares amb morter
respecte al preu original del BEDEC. (P - 44)

0,154462,78 71,27

16 G7J5U13P m2 Retacat de coqueres i regularització de desperfectes a paraments
de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid,
tipus Master Emaco S544RS de BASF o similar, amb mitjans
manuals.

 (P - 46)

2,00026,15 52,30

17 G2225241P m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de
fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i amb les
terres deixades a la vora (P - 19)

10,00016,86 168,60

TITOL 3 01.06.27

OBRA PRESSUPOST  RIR: 2015/05501

CAPÍTOL R6B-RAMAL ANOIA06

TITOL 3 D2828

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EQN2U01P m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r
formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de
secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior
separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a
paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

 (P - 6)

2,700396,15 1.069,61

2 EQN2U02P u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per
a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3
graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges
tipus HILTI M-12 o equivalent (P - 7)

1,000254,13 254,13

3 K878C118P u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de
neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat d'arqueta
(P - 117)

1,00027,28 27,28

4 GF22LD1P m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes
amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de
mida (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm),
fixat a llosa de formigó (P - 74)

4,50066,80 300,60

5 G21B400P u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i
reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a camió. (P -
12)

10,0004,46 44,60

6 K2135343P m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.

0,600353,87 212,32
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Canvi de rendiment degut a que son treballs en espais confinats
(P - 111)

7 G3C517HP m3 Reblert amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra (P - 38)

0,600109,84 65,90

8 G21B301P u Desmuntatge de tub de ventilació existent i col·locació de nou de
tub de ventilació amb diàmetre major, amb mitjans manuals,
regularització de desperfectes a paraments de formigó amb
morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid, tipus Master
Emaco S544RS de BASF i segellat amb aplicació de cordó de
masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de
la casa DeNeef Technologies o similar i aplicació de morter epoxi
tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar
càrrega de productes sobrants sobre camió, (P - 11)

1,00090,52 90,52

9 G7J5U12P m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a
pressió, per treure pintures i desincrustació de restes sòlides
adherides a la superfície del parament amb desincrustants de
calç i sals, per preparar el suport per rebre el tractament de
reparació i impermeabilització.

 (P - 45)

26,6806,45 172,09

10 G7J5U15P m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de
fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments
verticals, amb mitjans manuals. (P - 48)

13,60014,05 191,08

11 G7J5U16P m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació
capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls no
solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i
porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del mateix amb
un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació
de la superfície mitjançant rajat d'aigua a pressió. (P - 49)

13,60011,87 161,43

12 G7J5U17P m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera,
de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar,
d'aplicació manual. (P - 50)

13,60013,71 186,46

13 G7J5U20P m Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó
armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i
sanejament de superfícies del junt amb moladora de diamant,
aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva
tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar,
aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur
31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la
canonada amb el mur, i col·locació de banda elastomèrica per
junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar
adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o
similar . (P - 53)

0,620235,15 145,79

14 G7J5U22P m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i
flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar,
revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una
dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 55)

26,68031,55 841,75

15 G4F22557P m3 Paret estructural revestit a dues cares de 14 cm de gruix, de maó
massís d'elaboració manual, HD, R-10, de 290x140x50 mm, per a
revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb
morter de ciment CEM I, de dosificació 1:5 (7,5 N/mm2), amb
additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a
compressió de la paret de 4 N/mm2.

S'ha inclòs el revestiment de les dues cares amb morter

0,338462,78 156,42
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respecte al preu original del BEDEC. (P - 44)

16 G7J5U13P m2 Retacat de coqueres i regularització de desperfectes a paraments
de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid,
tipus Master Emaco S544RS de BASF o similar, amb mitjans
manuals.

 (P - 46)

2,00026,15 52,30

17 G2225241P m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de
fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i amb les
terres deixades a la vora (P - 19)

10,00016,86 168,60

TITOL 3 01.06.28

OBRA PRESSUPOST  RIR: 2015/05501

CAPÍTOL R6B-RAMAL ANOIA06

TITOL 3 D2929

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EQN2U01P m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r
formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de
secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior
separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a
paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

 (P - 6)

3,700396,15 1.465,76

2 EQN2U02P u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per
a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3
graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges
tipus HILTI M-12 o equivalent (P - 7)

1,000254,13 254,13

3 K878C118P u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de
neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat d'arqueta
(P - 117)

1,00027,28 27,28

4 GF22LD1P m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes
amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de
mida (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm),
fixat a llosa de formigó (P - 74)

5,50066,80 367,40

5 G21B400P u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i
reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a camió. (P -
12)

14,0004,46 62,44

6 K2135343P m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.

Canvi de rendiment degut a que son treballs en espais confinats
(P - 111)

0,600353,87 212,32

7 G3C517HP m3 Reblert amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra (P - 38)

0,600109,84 65,90

8 G21B301P u Desmuntatge de tub de ventilació existent i col·locació de nou de
tub de ventilació amb diàmetre major, amb mitjans manuals,
regularització de desperfectes a paraments de formigó amb
morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid, tipus Master
Emaco S544RS de BASF i segellat amb aplicació de cordó de
masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de
la casa DeNeef Technologies o similar i aplicació de morter epoxi

1,00090,52 90,52
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tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar
càrrega de productes sobrants sobre camió, (P - 11)

9 G7J5U12P m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a
pressió, per treure pintures i desincrustació de restes sòlides
adherides a la superfície del parament amb desincrustants de
calç i sals, per preparar el suport per rebre el tractament de
reparació i impermeabilització.

 (P - 45)

26,6806,45 172,09

10 G7J5U15P m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de
fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments
verticals, amb mitjans manuals. (P - 48)

13,60014,05 191,08

11 G7J5U16P m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació
capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls no
solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i
porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del mateix amb
un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació
de la superfície mitjançant rajat d'aigua a pressió. (P - 49)

13,60011,87 161,43

12 G7J5U17P m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera,
de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar,
d'aplicació manual. (P - 50)

13,60013,71 186,46

13 G7J5U20P m Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó
armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i
sanejament de superfícies del junt amb moladora de diamant,
aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva
tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar,
aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur
31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la
canonada amb el mur, i col·locació de banda elastomèrica per
junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar
adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o
similar . (P - 53)

0,620235,15 145,79

14 G7J5U22P m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i
flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar,
revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una
dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 55)

26,68031,55 841,75

15 EQN2U04P m Guardacos de protecció per fixar a escala de gat d'acer
galvanitzat formada per anells circulars de diàmetre 660 mm amb
pletina de 40x4 mm col·locats cada 1000 mm, i 5 muntants
verticals formats per rodons de 18 mm . Inclou part proporcional
de peces per fixació a escala
 (P - 8)

2,000210,37 420,74

16 GDDZCJD4 u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa
abatible, pas lliure de 810 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 65)

1,000271,36 271,36

17 K2149C3P u Formació de forat  de 0,80x0,80 m en sostre d'arqueta  de formigó
armat,a mà i amb compressor, inclosa perforació previa i
subjecció de la llosa per evitar la caiguda a l'interior. Càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 112)

1,000266,15 266,15

18 G4F22557P m3 Paret estructural revestit a dues cares de 14 cm de gruix, de maó
massís d'elaboració manual, HD, R-10, de 290x140x50 mm, per a
revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb
morter de ciment CEM I, de dosificació 1:5 (7,5 N/mm2), amb
additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a
compressió de la paret de 4 N/mm2.

S'ha inclòs el revestiment de les dues cares amb morter

0,154462,78 71,27
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respecte al preu original del BEDEC. (P - 44)

19 G7J5U13P m2 Retacat de coqueres i regularització de desperfectes a paraments
de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid,
tipus Master Emaco S544RS de BASF o similar, amb mitjans
manuals.

 (P - 46)

2,00026,15 52,30

TITOL 3 01.06.29

OBRA PRESSUPOST  RIR: 2015/05501

CAPÍTOL R6B-RAMAL ANOIA06

TITOL 3 D3030

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EQN2U01P m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r
formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de
secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior
separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a
paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

 (P - 6)

3,700396,15 1.465,76

2 EQN2U02P u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per
a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3
graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges
tipus HILTI M-12 o equivalent (P - 7)

1,000254,13 254,13

3 K878C118P u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de
neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat d'arqueta
(P - 117)

1,00027,28 27,28

4 GF22LD1P m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes
amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de
mida (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm),
fixat a llosa de formigó (P - 74)

5,50066,80 367,40

5 G21B400P u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i
reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a camió. (P -
12)

14,0004,46 62,44

6 K2135343P m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.

Canvi de rendiment degut a que son treballs en espais confinats
(P - 111)

0,600353,87 212,32

7 G3C517HP m3 Reblert amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra (P - 38)

0,600109,84 65,90

8 G2225241P m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de
fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i amb les
terres deixades a la vora (P - 19)

4,32016,86 72,84

9 G228F10FP m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m,
amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar,
amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions (P - 20)

2,07419,62 40,69
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10 G228F60FP m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar,
amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions (P - 21)

1,87019,03 35,59

11 G2216101P m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions (P - 17)

3,8404,35 16,70

12 GFB1T32P m Tub de polietilè de designació PE 100, de 500 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN
12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa (P - 78)

2,000199,89 399,78

13 GDZ46C2P u Broc de formigó prefabricat de dimensions 58x90x95 per a tub de
diàmetre 500, inclòs la preparació del terreny (P - 71)

1,000123,19 123,19

14 G2R35037 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de menys de 10 km (P - 23)

0,3705,04 1,86

15 G21B301P u Desmuntatge de tub de ventilació existent i col·locació de nou de
tub de ventilació amb diàmetre major, amb mitjans manuals,
regularització de desperfectes a paraments de formigó amb
morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid, tipus Master
Emaco S544RS de BASF i segellat amb aplicació de cordó de
masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de
la casa DeNeef Technologies o similar i aplicació de morter epoxi
tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar
càrrega de productes sobrants sobre camió, (P - 11)

1,00090,52 90,52

16 G7J5U12P m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a
pressió, per treure pintures i desincrustació de restes sòlides
adherides a la superfície del parament amb desincrustants de
calç i sals, per preparar el suport per rebre el tractament de
reparació i impermeabilització.

 (P - 45)

26,6806,45 172,09

17 G7J5U15P m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de
fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments
verticals, amb mitjans manuals. (P - 48)

13,60014,05 191,08

18 G7J5U16P m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació
capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls no
solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i
porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del mateix amb
un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació
de la superfície mitjançant rajat d'aigua a pressió. (P - 49)

13,60011,87 161,43

19 G7J5U17P m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera,
de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar,
d'aplicació manual. (P - 50)

13,60013,71 186,46

20 G7J5U20P m Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó
armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i
sanejament de superfícies del junt amb moladora de diamant,
aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva
tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar,
aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur
31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la
canonada amb el mur, i col·locació de banda elastomèrica per
junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar
adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o
similar . (P - 53)

0,620235,15 145,79
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21 G7J5U22P m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i
flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar,
revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una
dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 55)

26,68031,55 841,75

22 EQN2U04P m Guardacos de protecció per fixar a escala de gat d'acer
galvanitzat formada per anells circulars de diàmetre 660 mm amb
pletina de 40x4 mm col·locats cada 1000 mm, i 5 muntants
verticals formats per rodons de 18 mm . Inclou part proporcional
de peces per fixació a escala
 (P - 8)

2,000210,37 420,74

23 GDDZCJD4 u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa
abatible, pas lliure de 810 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 65)

1,000271,36 271,36

24 K2149C3P u Formació de forat  de 0,80x0,80 m en sostre d'arqueta  de formigó
armat,a mà i amb compressor, inclosa perforació previa i
subjecció de la llosa per evitar la caiguda a l'interior. Càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 112)

1,000266,15 266,15

25 EN8218GP u Vàlvula de retenció de clapeta PE, amb brides, de 500 mm de
diàmetre nominal  muntada superficialment (P - 5)

1,0001.136,88 1.136,88

26 G7J5U13P m2 Retacat de coqueres i regularització de desperfectes a paraments
de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid,
tipus Master Emaco S544RS de BASF o similar, amb mitjans
manuals.

 (P - 46)

2,00026,15 52,30

27 G7J5U26P u Formació de passamur en paret existent per a nou desguàs de
PEAD DN 500 inclou

Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.

Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó
armat, mitjançant neteja, , aplicació de cordó de masilla
monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa
DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter epoxi
tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar
formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i
col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus
MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu epoxi
tipus MasterSeal 933 de BASF o similar . (P - 57)

1,000488,76 488,76

TITOL 3 01.06.30

OBRA PRESSUPOST  RIR: 2015/05501

CAPÍTOL R6B-RAMAL ANOIA06

TITOL 3 D3131

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EQN2U01P m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r
formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de
secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior
separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a
paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

 (P - 6)

2,700396,15 1.069,61

2 EQN2U02P u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per
a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3
graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del

1,000254,13 254,13

EUR



PROJECTE D´ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L´ETAP DE LA LLOSSA DEL CAV

PRESSUPOST Pàg.: 119

pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges
tipus HILTI M-12 o equivalent (P - 7)

3 K878C118P u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de
neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat d'arqueta
(P - 117)

1,00027,28 27,28

4 GF22LD1P m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes
amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de
mida (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm),
fixat a llosa de formigó (P - 74)

4,50066,80 300,60

5 G21B400P u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i
reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a camió. (P -
12)

10,0004,46 44,60

6 K2135343P m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.

Canvi de rendiment degut a que son treballs en espais confinats
(P - 111)

0,600353,87 212,32

7 G3C517HP m3 Reblert amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra (P - 38)

0,600109,84 65,90

8 G2225241P m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de
fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i amb les
terres deixades a la vora (P - 19)

14,06316,86 237,10

9 G228F10FP m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m,
amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar,
amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions (P - 20)

6,75019,62 132,44

10 G228F60FP m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar,
amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions (P - 21)

5,54419,03 105,50

11 G2216101P m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions (P - 17)

12,4604,35 54,20

12 GDZ46C3P u Broc de formigó prefabricat de dimensions 58x90x95 per a tub de
diàmetre 600, inclòs la preparació del terreny (P - 72)

1,000127,22 127,22

13 GFB1T33P m Tub de polietilè de designació PE 100, de 630 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN
12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa (P - 79)

6,230246,39 1.535,01

14 G2R35037 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de menys de 10 km (P - 23)

1,7905,04 9,02

15 G21B301P u Desmuntatge de tub de ventilació existent i col·locació de nou de
tub de ventilació amb diàmetre major, amb mitjans manuals,
regularització de desperfectes a paraments de formigó amb
morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid, tipus Master
Emaco S544RS de BASF i segellat amb aplicació de cordó de
masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de
la casa DeNeef Technologies o similar i aplicació de morter epoxi
tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar

1,00090,52 90,52
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càrrega de productes sobrants sobre camió, (P - 11)

16 G7J5U12P m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a
pressió, per treure pintures i desincrustació de restes sòlides
adherides a la superfície del parament amb desincrustants de
calç i sals, per preparar el suport per rebre el tractament de
reparació i impermeabilització.

 (P - 45)

26,6806,45 172,09

17 G7J5U15P m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de
fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments
verticals, amb mitjans manuals. (P - 48)

13,60014,05 191,08

18 G7J5U16P m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació
capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls no
solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i
porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del mateix amb
un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació
de la superfície mitjançant rajat d'aigua a pressió. (P - 49)

13,60011,87 161,43

19 G7J5U17P m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera,
de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar,
d'aplicació manual. (P - 50)

13,60013,71 186,46

20 G7J5U20P m Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó
armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i
sanejament de superfícies del junt amb moladora de diamant,
aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva
tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar,
aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur
31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la
canonada amb el mur, i col·locació de banda elastomèrica per
junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar
adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o
similar . (P - 53)

0,620235,15 145,79

21 G7J5U22P m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i
flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar,
revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una
dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 55)

26,68031,55 841,75

22 EN8218GP u Vàlvula de retenció de clapeta PE, amb brides, de 500 mm de
diàmetre nominal  muntada superficialment (P - 5)

1,0001.136,88 1.136,88

23 G7J5U13P m2 Retacat de coqueres i regularització de desperfectes a paraments
de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid,
tipus Master Emaco S544RS de BASF o similar, amb mitjans
manuals.

 (P - 46)

2,00026,15 52,30

24 G7J5U27P u Formació de passamur en paret existent per a nou desguàs de
PEAD DN 600 inclou

Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.

Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó
armat, mitjançant neteja, , aplicació de cordó de masilla
monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa
DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter epoxi
tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar
formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i
col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus
MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu epoxi

0,000512,76 0,00
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tipus MasterSeal 933 de BASF o similar . (P - 58)

TITOL 3 01.06.31

OBRA PRESSUPOST  RIR: 2015/05501

CAPÍTOL R6B-RAMAL ANOIA06

TITOL 3 D3232

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EQN2U01P m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r
formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de
secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior
separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a
paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

 (P - 6)

3,700396,15 1.465,76

2 EQN2U02P u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per
a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3
graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges
tipus HILTI M-12 o equivalent (P - 7)

1,000254,13 254,13

3 K878C118P u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de
neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat d'arqueta
(P - 117)

1,00027,28 27,28

4 GF22LD1P m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes
amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de
mida (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm),
fixat a llosa de formigó (P - 74)

5,50066,80 367,40

5 G21B400P u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i
reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a camió. (P -
12)

14,0004,46 62,44

6 K2135343P m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.

Canvi de rendiment degut a que son treballs en espais confinats
(P - 111)

0,600353,87 212,32

7 G3C517HP m3 Reblert amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra (P - 38)

0,600109,84 65,90

8 G2225241P m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de
fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i amb les
terres deixades a la vora (P - 19)

5,06316,86 85,36

9 G228F10FP m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m,
amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar,
amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions (P - 20)

2,43019,62 47,68

10 G228F60FP m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar,
amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions (P - 21)

1,99619,03 37,98
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11 G2216101P m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions (P - 17)

4,4804,35 19,49

12 GDZ46C3P u Broc de formigó prefabricat de dimensions 58x90x95 per a tub de
diàmetre 600, inclòs la preparació del terreny (P - 72)

1,000127,22 127,22

13 GFB1T33P m Tub de polietilè de designació PE 100, de 630 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN
12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa (P - 79)

2,240246,39 551,91

14 G21B301P u Desmuntatge de tub de ventilació existent i col·locació de nou de
tub de ventilació amb diàmetre major, amb mitjans manuals,
regularització de desperfectes a paraments de formigó amb
morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid, tipus Master
Emaco S544RS de BASF i segellat amb aplicació de cordó de
masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de
la casa DeNeef Technologies o similar i aplicació de morter epoxi
tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar
càrrega de productes sobrants sobre camió, (P - 11)

1,00090,52 90,52

15 G7J5U12P m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a
pressió, per treure pintures i desincrustació de restes sòlides
adherides a la superfície del parament amb desincrustants de
calç i sals, per preparar el suport per rebre el tractament de
reparació i impermeabilització.

 (P - 45)

26,6806,45 172,09

16 G7J5U15P m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de
fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments
verticals, amb mitjans manuals. (P - 48)

13,60014,05 191,08

17 G7J5U16P m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació
capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls no
solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i
porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del mateix amb
un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació
de la superfície mitjançant rajat d'aigua a pressió. (P - 49)

13,60011,87 161,43

18 G7J5U17P m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera,
de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar,
d'aplicació manual. (P - 50)

13,60013,71 186,46

19 G7J5U20P m Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó
armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i
sanejament de superfícies del junt amb moladora de diamant,
aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva
tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar,
aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur
31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la
canonada amb el mur, i col·locació de banda elastomèrica per
junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar
adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o
similar . (P - 53)

0,620235,15 145,79

20 G7J5U22P m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i
flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar,
revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una
dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 55)

26,68031,55 841,75

21 EQN2U04P m Guardacos de protecció per fixar a escala de gat d'acer
galvanitzat formada per anells circulars de diàmetre 660 mm amb
pletina de 40x4 mm col·locats cada 1000 mm, i 5 muntants
verticals formats per rodons de 18 mm . Inclou part proporcional
de peces per fixació a escala

2,000210,37 420,74
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 (P - 8)

22 GDDZCJD4 u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa
abatible, pas lliure de 810 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 65)

1,000271,36 271,36

23 K2149C3P u Formació de forat  de 0,80x0,80 m en sostre d'arqueta  de formigó
armat,a mà i amb compressor, inclosa perforació previa i
subjecció de la llosa per evitar la caiguda a l'interior. Càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 112)

1,000266,15 266,15

24 EN8218GP u Vàlvula de retenció de clapeta PE, amb brides, de 500 mm de
diàmetre nominal  muntada superficialment (P - 5)

1,0001.136,88 1.136,88

25 G7J5U13P m2 Retacat de coqueres i regularització de desperfectes a paraments
de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid,
tipus Master Emaco S544RS de BASF o similar, amb mitjans
manuals.

 (P - 46)

2,00026,15 52,30

26 G7J5U27P u Formació de passamur en paret existent per a nou desguàs de
PEAD DN 600 inclou

Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.

Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó
armat, mitjançant neteja, , aplicació de cordó de masilla
monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa
DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter epoxi
tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar
formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i
col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus
MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu epoxi
tipus MasterSeal 933 de BASF o similar . (P - 58)

1,000512,76 512,76

TITOL 3 01.06.32

OBRA PRESSUPOST  RIR: 2015/05501

CAPÍTOL R6B-RAMAL ANOIA06

TITOL 3 D3333

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EQN2U01P m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r
formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de
secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior
separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a
paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

 (P - 6)

2,700396,15 1.069,61

2 EQN2U02P u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per
a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3
graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges
tipus HILTI M-12 o equivalent (P - 7)

1,000254,13 254,13

3 K878C118P u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de
neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat d'arqueta
(P - 117)

1,00027,28 27,28

4 GF22LD1P m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes
amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de

4,50066,80 300,60
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mida (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm),
fixat a llosa de formigó (P - 74)

5 G21B400P u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i
reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a camió. (P -
12)

10,0004,46 44,60

6 K2135343P m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.

Canvi de rendiment degut a que son treballs en espais confinats
(P - 111)

0,600353,87 212,32

7 G3C517HP m3 Reblert amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra (P - 38)

0,600109,84 65,90

8 G21B301P u Desmuntatge de tub de ventilació existent i col·locació de nou de
tub de ventilació amb diàmetre major, amb mitjans manuals,
regularització de desperfectes a paraments de formigó amb
morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid, tipus Master
Emaco S544RS de BASF i segellat amb aplicació de cordó de
masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de
la casa DeNeef Technologies o similar i aplicació de morter epoxi
tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar
càrrega de productes sobrants sobre camió, (P - 11)

1,00090,52 90,52

9 G7J5U12P m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a
pressió, per treure pintures i desincrustació de restes sòlides
adherides a la superfície del parament amb desincrustants de
calç i sals, per preparar el suport per rebre el tractament de
reparació i impermeabilització.

 (P - 45)

26,6806,45 172,09

10 G7J5U15P m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de
fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments
verticals, amb mitjans manuals. (P - 48)

13,60014,05 191,08

11 G7J5U16P m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació
capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls no
solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i
porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del mateix amb
un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació
de la superfície mitjançant rajat d'aigua a pressió. (P - 49)

13,60011,87 161,43

12 G7J5U17P m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera,
de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar,
d'aplicació manual. (P - 50)

13,60013,71 186,46

13 G7J5U20P m Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó
armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i
sanejament de superfícies del junt amb moladora de diamant,
aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva
tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar,
aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur
31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la
canonada amb el mur, i col·locació de banda elastomèrica per
junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar
adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o
similar . (P - 53)

0,620235,15 145,79

14 G7J5U22P m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i
flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar,
revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una
dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 55)

26,68031,55 841,75
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15 G4F22557P m3 Paret estructural revestit a dues cares de 14 cm de gruix, de maó
massís d'elaboració manual, HD, R-10, de 290x140x50 mm, per a
revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb
morter de ciment CEM I, de dosificació 1:5 (7,5 N/mm2), amb
additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a
compressió de la paret de 4 N/mm2.

S'ha inclòs el revestiment de les dues cares amb morter
respecte al preu original del BEDEC. (P - 44)

0,338462,78 156,42

16 G7J5U13P m2 Retacat de coqueres i regularització de desperfectes a paraments
de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid,
tipus Master Emaco S544RS de BASF o similar, amb mitjans
manuals.

 (P - 46)

2,00026,15 52,30

TITOL 3 01.06.33

OBRA PRESSUPOST  RIR: 2015/05501

CAPÍTOL R6B-RAMAL ANOIA06

TITOL 3 D3434

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EQN2U01P m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r
formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de
secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior
separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a
paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

 (P - 6)

2,750396,15 1.089,41

2 EQN2U02P u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per
a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3
graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges
tipus HILTI M-12 o equivalent (P - 7)

1,000254,13 254,13

3 K878C118P u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de
neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat d'arqueta
(P - 117)

1,00027,28 27,28

4 GF22LD1P m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes
amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de
mida (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm),
fixat a llosa de formigó (P - 74)

4,55066,80 303,94

5 G21B400P u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i
reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a camió. (P -
12)

10,0004,46 44,60

6 K2135343P m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.

Canvi de rendiment degut a que son treballs en espais confinats
(P - 111)

0,600353,87 212,32

7 G21B301P u Desmuntatge de tub de ventilació existent i col·locació de nou de
tub de ventilació amb diàmetre major, amb mitjans manuals,
regularització de desperfectes a paraments de formigó amb
morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid, tipus Master
Emaco S544RS de BASF i segellat amb aplicació de cordó de
masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de

1,00090,52 90,52
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la casa DeNeef Technologies o similar i aplicació de morter epoxi
tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar
càrrega de productes sobrants sobre camió, (P - 11)

8 G7J5U12P m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a
pressió, per treure pintures i desincrustació de restes sòlides
adherides a la superfície del parament amb desincrustants de
calç i sals, per preparar el suport per rebre el tractament de
reparació i impermeabilització.

 (P - 45)

26,6806,45 172,09

9 G7J5U15P m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de
fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments
verticals, amb mitjans manuals. (P - 48)

13,60014,05 191,08

10 G7J5U16P m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació
capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls no
solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i
porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del mateix amb
un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació
de la superfície mitjançant rajat d'aigua a pressió. (P - 49)

13,60011,87 161,43

11 G7J5U17P m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera,
de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar,
d'aplicació manual. (P - 50)

13,60013,71 186,46

12 G7J5U20P m Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó
armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i
sanejament de superfícies del junt amb moladora de diamant,
aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva
tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar,
aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur
31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la
canonada amb el mur, i col·locació de banda elastomèrica per
junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar
adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o
similar . (P - 53)

0,620235,15 145,79

13 G7J5U22P m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i
flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar,
revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una
dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 55)

26,68031,55 841,75

14 G4F22557P m3 Paret estructural revestit a dues cares de 14 cm de gruix, de maó
massís d'elaboració manual, HD, R-10, de 290x140x50 mm, per a
revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb
morter de ciment CEM I, de dosificació 1:5 (7,5 N/mm2), amb
additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a
compressió de la paret de 4 N/mm2.

S'ha inclòs el revestiment de les dues cares amb morter
respecte al preu original del BEDEC. (P - 44)

0,154462,78 71,27

15 G7J5U13P m2 Retacat de coqueres i regularització de desperfectes a paraments
de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid,
tipus Master Emaco S544RS de BASF o similar, amb mitjans
manuals.

 (P - 46)

2,00026,15 52,30

16 G2225241P m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de
fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i amb les
terres deixades a la vora (P - 19)

10,00016,86 168,60

TITOL 3 01.06.34
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OBRA PRESSUPOST  RIR: 2015/05501

CAPÍTOL R6B-RAMAL ANOIA06

TITOL 3 D3535

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EQN2U01P m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r
formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de
secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior
separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a
paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

 (P - 6)

2,500396,15 990,38

2 EQN2U02P u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per
a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3
graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges
tipus HILTI M-12 o equivalent (P - 7)

1,000254,13 254,13

3 K878C118P u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de
neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat d'arqueta
(P - 117)

1,00027,28 27,28

4 GF22LD1P m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes
amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de
mida (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm),
fixat a llosa de formigó (P - 74)

4,30066,80 287,24

5 G21B400P u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i
reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a camió. (P -
12)

9,0004,46 40,14

6 K2135343P m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.

Canvi de rendiment degut a que son treballs en espais confinats
(P - 111)

0,600353,87 212,32

7 G21B301P u Desmuntatge de tub de ventilació existent i col·locació de nou de
tub de ventilació amb diàmetre major, amb mitjans manuals,
regularització de desperfectes a paraments de formigó amb
morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid, tipus Master
Emaco S544RS de BASF i segellat amb aplicació de cordó de
masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de
la casa DeNeef Technologies o similar i aplicació de morter epoxi
tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar
càrrega de productes sobrants sobre camió, (P - 11)

1,00090,52 90,52

8 G7J5U12P m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a
pressió, per treure pintures i desincrustació de restes sòlides
adherides a la superfície del parament amb desincrustants de
calç i sals, per preparar el suport per rebre el tractament de
reparació i impermeabilització.

 (P - 45)

26,6806,45 172,09

9 G7J5U15P m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de
fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments
verticals, amb mitjans manuals. (P - 48)

13,60014,05 191,08

10 G7J5U16P m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació
capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls no

13,60011,87 161,43
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solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i
porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del mateix amb
un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació
de la superfície mitjançant rajat d'aigua a pressió. (P - 49)

11 G7J5U17P m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera,
de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar,
d'aplicació manual. (P - 50)

13,60013,71 186,46

12 G7J5U20P m Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó
armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i
sanejament de superfícies del junt amb moladora de diamant,
aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva
tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar,
aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur
31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la
canonada amb el mur, i col·locació de banda elastomèrica per
junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar
adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o
similar . (P - 53)

0,620235,15 145,79

13 G7J5U22P m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i
flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar,
revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una
dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 55)

26,68031,55 841,75

14 G4F22557P m3 Paret estructural revestit a dues cares de 14 cm de gruix, de maó
massís d'elaboració manual, HD, R-10, de 290x140x50 mm, per a
revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb
morter de ciment CEM I, de dosificació 1:5 (7,5 N/mm2), amb
additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a
compressió de la paret de 4 N/mm2.

S'ha inclòs el revestiment de les dues cares amb morter
respecte al preu original del BEDEC. (P - 44)

0,338462,78 156,42

15 G7J5U13P m2 Retacat de coqueres i regularització de desperfectes a paraments
de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid,
tipus Master Emaco S544RS de BASF o similar, amb mitjans
manuals.

 (P - 46)

2,00026,15 52,30

16 G2225241P m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de
fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i amb les
terres deixades a la vora (P - 19)

10,00016,86 168,60

TITOL 3 01.06.35

OBRA PRESSUPOST  RIR: 2015/05501

CAPÍTOL R6B-RAMAL ANOIA06

TITOL 3 D3636

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EQN2U01P m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r
formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de
secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior
separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a
paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

 (P - 6)

2,700396,15 1.069,61

2 EQN2U02P u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per
a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3
graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del

1,000254,13 254,13

EUR
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pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges
tipus HILTI M-12 o equivalent (P - 7)

3 K878C118P u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de
neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat d'arqueta
(P - 117)

1,00027,28 27,28

4 GF22LD1P m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes
amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de
mida (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm),
fixat a llosa de formigó (P - 74)

4,50066,80 300,60

5 G21B400P u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i
reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a camió. (P -
12)

10,0004,46 44,60

6 K2135343P m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.

Canvi de rendiment degut a que son treballs en espais confinats
(P - 111)

0,600353,87 212,32

7 G3C517HP m3 Reblert amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra (P - 38)

0,600109,84 65,90

8 G2225241P m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de
fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i amb les
terres deixades a la vora (P - 19)

17,77516,86 299,69

9 G228F10FP m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m,
amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar,
amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions (P - 20)

8,53219,62 167,40

10 G228F60FP m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar,
amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions (P - 21)

7,69519,03 146,44

11 G2216101P m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions (P - 17)

15,8004,35 68,73

12 GFB1T32P m Tub de polietilè de designació PE 100, de 500 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN
12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa (P - 78)

7,900199,89 1.579,13

13 GDZ46C2P u Broc de formigó prefabricat de dimensions 58x90x95 per a tub de
diàmetre 500, inclòs la preparació del terreny (P - 71)

1,000123,19 123,19

14 G2R35037 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de menys de 10 km (P - 23)

1,5805,04 7,96

15 G7J5U12P m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a
pressió, per treure pintures i desincrustació de restes sòlides
adherides a la superfície del parament amb desincrustants de
calç i sals, per preparar el suport per rebre el tractament de
reparació i impermeabilització.

 (P - 45)

26,6806,45 172,09
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16 G7J5U15P m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de
fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments
verticals, amb mitjans manuals. (P - 48)

13,60014,05 191,08

17 G7J5U16P m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació
capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls no
solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i
porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del mateix amb
un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació
de la superfície mitjançant rajat d'aigua a pressió. (P - 49)

13,60011,87 161,43

18 G7J5U17P m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera,
de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar,
d'aplicació manual. (P - 50)

13,60013,71 186,46

19 G7J5U20P m Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó
armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i
sanejament de superfícies del junt amb moladora de diamant,
aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva
tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar,
aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur
31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la
canonada amb el mur, i col·locació de banda elastomèrica per
junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar
adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o
similar . (P - 53)

0,620235,15 145,79

20 G7J5U22P m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i
flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar,
revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una
dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 55)

26,68031,55 841,75

21 GB2A4161P m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus
BMSNA2/C segons OC 28/2009, amb un perfil longitudinal de
secció doble ona i suports C-120 col·locats clavats a terra cada 2
m, per a una classe de contenció normal, amb nivell de contenció
N2, amplària de treball W4, índex de severitat A i deflexió
dinàmica 1,1 m segons UNE-EN 1317-2, col·locada en trams
rectes o en corbes de radi igual o superior a 22 m

Canvi de rendiment per dispersió de les actuacions (P - 61)

8,00066,54 532,32

22 G7J5U13P m2 Retacat de coqueres i regularització de desperfectes a paraments
de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid,
tipus Master Emaco S544RS de BASF o similar, amb mitjans
manuals.

 (P - 46)

2,00026,15 52,30

23 G7J5U26P u Formació de passamur en paret existent per a nou desguàs de
PEAD DN 500 inclou

Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.

Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó
armat, mitjançant neteja, , aplicació de cordó de masilla
monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa
DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter epoxi
tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar
formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i
col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus
MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu epoxi
tipus MasterSeal 933 de BASF o similar . (P - 57)

1,000488,76 488,76
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24 G21YB22P u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de forats
per instal·lació de ventilació superficial fins a 150 mm de
diàmetre nominal amb un gruix de paret de 20 cm amb broca de
diamant intercambiable, i segellat una vegada col·locada la
ventilació amb aplicació de cordó de masilla monocomponent
hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef
Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja
canya al perimetre de la canonada amb el mur (P - 15)

2,000299,43 598,86

TITOL 3 01.06.36

OBRA PRESSUPOST  RIR: 2015/05501

CAPÍTOL R6B-RAMAL ANOIA06

TITOL 3 D3737

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EQN2U01P m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r
formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de
secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior
separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a
paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

 (P - 6)

4,700396,15 1.861,91

2 EQN2U02P u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per
a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3
graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges
tipus HILTI M-12 o equivalent (P - 7)

1,000254,13 254,13

3 K878C118P u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de
neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat d'arqueta
(P - 117)

1,00027,28 27,28

4 GF22LD1P m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes
amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de
mida (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm),
fixat a llosa de formigó (P - 74)

6,50066,80 434,20

5 G21B400P u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i
reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a camió. (P -
12)

17,0004,46 75,82

6 K2135343P m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.

Canvi de rendiment degut a que son treballs en espais confinats
(P - 111)

0,600353,87 212,32

7 G3C517HP m3 Reblert amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra (P - 38)

0,600109,84 65,90

8 G7J5U12P m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a
pressió, per treure pintures i desincrustació de restes sòlides
adherides a la superfície del parament amb desincrustants de
calç i sals, per preparar el suport per rebre el tractament de
reparació i impermeabilització.

 (P - 45)

26,6806,45 172,09
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9 G7J5U15P m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de
fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments
verticals, amb mitjans manuals. (P - 48)

13,60014,05 191,08

10 G7J5U16P m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació
capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls no
solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i
porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del mateix amb
un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació
de la superfície mitjançant rajat d'aigua a pressió. (P - 49)

13,60011,87 161,43

11 G7J5U17P m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera,
de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar,
d'aplicació manual. (P - 50)

13,60013,71 186,46

12 G7J5U20P m Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó
armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i
sanejament de superfícies del junt amb moladora de diamant,
aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva
tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar,
aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur
31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la
canonada amb el mur, i col·locació de banda elastomèrica per
junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar
adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o
similar . (P - 53)

0,620235,15 145,79

13 G7J5U22P m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i
flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar,
revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una
dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 55)

26,68031,55 841,75

14 EQN2U04P m Guardacos de protecció per fixar a escala de gat d'acer
galvanitzat formada per anells circulars de diàmetre 660 mm amb
pletina de 40x4 mm col·locats cada 1000 mm, i 5 muntants
verticals formats per rodons de 18 mm . Inclou part proporcional
de peces per fixació a escala
 (P - 8)

2,750210,37 578,52

15 GDDZCJD4 u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa
abatible, pas lliure de 810 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 65)

1,000271,36 271,36

16 K2149C3P u Formació de forat  de 0,80x0,80 m en sostre d'arqueta  de formigó
armat,a mà i amb compressor, inclosa perforació previa i
subjecció de la llosa per evitar la caiguda a l'interior. Càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 112)

1,000266,15 266,15

17 K213001P u Execució de forat per drenatge en mur lateral de dimensions
0,40x0,40 m . Inclou:

- Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió

- Reixa mosquitera interior fixada en paret.

-Reixeta de protecció prefabricada de lames de formigó fixada a
l'arqueta.
 (P - 110)

1,00096,06 96,06

18 G7J5U13P m2 Retacat de coqueres i regularització de desperfectes a paraments
de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid,
tipus Master Emaco S544RS de BASF o similar, amb mitjans
manuals.

 (P - 46)

2,00026,15 52,30
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19 G21YB22P u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de forats
per instal·lació de ventilació superficial fins a 150 mm de
diàmetre nominal amb un gruix de paret de 20 cm amb broca de
diamant intercambiable, i segellat una vegada col·locada la
ventilació amb aplicació de cordó de masilla monocomponent
hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef
Technologies o similar, aplicació de morter epoxi tixotròpic dos
components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar formant mitja
canya al perimetre de la canonada amb el mur (P - 15)

2,000299,43 598,86

TITOL 3 01.06.37

OBRA PRESSUPOST  RIR: 2015/05501

CAPÍTOL R6B-RAMAL ANOIA06

TITOL 3 D3838

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EQN2U01P m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r
formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de
secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior
separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a
paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

 (P - 6)

3,200396,15 1.267,68

2 EQN2U02P u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per
a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3
graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges
tipus HILTI M-12 o equivalent (P - 7)

1,000254,13 254,13

3 K878C118P u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de
neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat d'arqueta
(P - 117)

1,00027,28 27,28

4 GF22LD1P m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes
amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de
mida (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm),
fixat a llosa de formigó (P - 74)

5,00066,80 334,00

5 G21B400P u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i
reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a camió. (P -
12)

12,0004,46 53,52

6 K2135343P m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.

Canvi de rendiment degut a que son treballs en espais confinats
(P - 111)

0,600353,87 212,32

7 G3C517HP m3 Reblert amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra (P - 38)

0,600109,84 65,90

8 G21B301P u Desmuntatge de tub de ventilació existent i col·locació de nou de
tub de ventilació amb diàmetre major, amb mitjans manuals,
regularització de desperfectes a paraments de formigó amb
morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid, tipus Master
Emaco S544RS de BASF i segellat amb aplicació de cordó de
masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de
la casa DeNeef Technologies o similar i aplicació de morter epoxi
tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar
càrrega de productes sobrants sobre camió, (P - 11)

1,00090,52 90,52
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9 G7J5U12P m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a
pressió, per treure pintures i desincrustació de restes sòlides
adherides a la superfície del parament amb desincrustants de
calç i sals, per preparar el suport per rebre el tractament de
reparació i impermeabilització.

 (P - 45)

26,6806,45 172,09

10 G7J5U15P m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de
fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments
verticals, amb mitjans manuals. (P - 48)

13,60014,05 191,08

11 G7J5U16P m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació
capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls no
solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i
porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del mateix amb
un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació
de la superfície mitjançant rajat d'aigua a pressió. (P - 49)

13,60011,87 161,43

12 G7J5U17P m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera,
de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar,
d'aplicació manual. (P - 50)

13,60013,71 186,46

13 G7J5U20P m Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó
armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i
sanejament de superfícies del junt amb moladora de diamant,
aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva
tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar,
aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur
31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la
canonada amb el mur, i col·locació de banda elastomèrica per
junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar
adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o
similar . (P - 53)

0,620235,15 145,79

14 G7J5U22P m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i
flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar,
revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una
dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 55)

26,68031,55 841,75

15 G4F22557P m3 Paret estructural revestit a dues cares de 14 cm de gruix, de maó
massís d'elaboració manual, HD, R-10, de 290x140x50 mm, per a
revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb
morter de ciment CEM I, de dosificació 1:5 (7,5 N/mm2), amb
additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a
compressió de la paret de 4 N/mm2.

S'ha inclòs el revestiment de les dues cares amb morter
respecte al preu original del BEDEC. (P - 44)

0,154462,78 71,27

16 G7J5U13P m2 Retacat de coqueres i regularització de desperfectes a paraments
de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid,
tipus Master Emaco S544RS de BASF o similar, amb mitjans
manuals.

 (P - 46)

2,00026,15 52,30

17 G2225241P m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de
fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i amb les
terres deixades a la vora (P - 19)

10,00016,86 168,60

TITOL 3 01.06.38
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OBRA PRESSUPOST  RIR: 2015/05501

CAPÍTOL R6B-RAMAL ANOIA06

TITOL 3 D3939

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EQN2U01P m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r
formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de
secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior
separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a
paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

 (P - 6)

4,700396,15 1.861,91

2 EQN2U02P u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per
a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3
graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges
tipus HILTI M-12 o equivalent (P - 7)

1,000254,13 254,13

3 K878C118P u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de
neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat d'arqueta
(P - 117)

1,00027,28 27,28

4 GF22LD1P m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes
amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de
mida (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm),
fixat a llosa de formigó (P - 74)

6,50066,80 434,20

5 G21B400P u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i
reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a camió. (P -
12)

17,0004,46 75,82

6 K2135343P m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.

Canvi de rendiment degut a que son treballs en espais confinats
(P - 111)

0,600353,87 212,32

7 G3C517HP m3 Reblert amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra (P - 38)

0,600109,84 65,90

8 G2225241P m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de
fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i amb les
terres deixades a la vora (P - 19)

16,44816,86 277,31

9 G228F10FP m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m,
amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar,
amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions (P - 20)

7,89519,62 154,90

10 G228F60FP m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar,
amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions (P - 21)

7,12019,03 135,49

11 G2216101P m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions (P - 17)

14,6204,35 63,60
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12 GFB1T32P m Tub de polietilè de designació PE 100, de 500 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN
12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa (P - 78)

7,310199,89 1.461,20

13 GDZ46C2P u Broc de formigó prefabricat de dimensions 58x90x95 per a tub de
diàmetre 500, inclòs la preparació del terreny (P - 71)

1,000123,19 123,19

14 G2R35037 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de menys de 10 km (P - 23)

1,4335,04 7,22

15 G21B301P u Desmuntatge de tub de ventilació existent i col·locació de nou de
tub de ventilació amb diàmetre major, amb mitjans manuals,
regularització de desperfectes a paraments de formigó amb
morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid, tipus Master
Emaco S544RS de BASF i segellat amb aplicació de cordó de
masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de
la casa DeNeef Technologies o similar i aplicació de morter epoxi
tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar
càrrega de productes sobrants sobre camió, (P - 11)

1,00090,52 90,52

16 G7J5U12P m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a
pressió, per treure pintures i desincrustació de restes sòlides
adherides a la superfície del parament amb desincrustants de
calç i sals, per preparar el suport per rebre el tractament de
reparació i impermeabilització.

 (P - 45)

26,6806,45 172,09

17 G7J5U15P m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de
fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments
verticals, amb mitjans manuals. (P - 48)

13,60014,05 191,08

18 G7J5U16P m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació
capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls no
solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i
porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del mateix amb
un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació
de la superfície mitjançant rajat d'aigua a pressió. (P - 49)

13,60011,87 161,43

19 G7J5U17P m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera,
de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar,
d'aplicació manual. (P - 50)

13,60013,71 186,46

20 G7J5U20P m Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó
armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i
sanejament de superfícies del junt amb moladora de diamant,
aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva
tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar,
aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur
31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la
canonada amb el mur, i col·locació de banda elastomèrica per
junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar
adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o
similar . (P - 53)

0,620235,15 145,79

21 G7J5U22P m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i
flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar,
revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una
dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 55)

26,68031,55 841,75

22 EQN2U04P m Guardacos de protecció per fixar a escala de gat d'acer
galvanitzat formada per anells circulars de diàmetre 660 mm amb
pletina de 40x4 mm col·locats cada 1000 mm, i 5 muntants
verticals formats per rodons de 18 mm . Inclou part proporcional
de peces per fixació a escala
 (P - 8)

2,750210,37 578,52
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23 GDDZCJD4 u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa
abatible, pas lliure de 810 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 65)

1,000271,36 271,36

24 K2149C3P u Formació de forat  de 0,80x0,80 m en sostre d'arqueta  de formigó
armat,a mà i amb compressor, inclosa perforació previa i
subjecció de la llosa per evitar la caiguda a l'interior. Càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 112)

1,000266,15 266,15

25 EN8218GP u Vàlvula de retenció de clapeta PE, amb brides, de 500 mm de
diàmetre nominal  muntada superficialment (P - 5)

1,0001.136,88 1.136,88

26 G7J5U13P m2 Retacat de coqueres i regularització de desperfectes a paraments
de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid,
tipus Master Emaco S544RS de BASF o similar, amb mitjans
manuals.

 (P - 46)

2,00026,15 52,30

27 G7J5U26P u Formació de passamur en paret existent per a nou desguàs de
PEAD DN 500 inclou

Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.

Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó
armat, mitjançant neteja, , aplicació de cordó de masilla
monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa
DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter epoxi
tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar
formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i
col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus
MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu epoxi
tipus MasterSeal 933 de BASF o similar . (P - 57)

1,000488,76 488,76

TITOL 3 01.06.39

OBRA PRESSUPOST  RIR: 2015/05501

CAPÍTOL R6B-RAMAL ANOIA06

TITOL 3 D4040

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EQN2U01P m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r
formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de
secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior
separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a
paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

 (P - 6)

4,500396,15 1.782,68

2 EQN2U02P u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per
a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3
graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges
tipus HILTI M-12 o equivalent (P - 7)

1,000254,13 254,13

3 K878C118P u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de
neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat d'arqueta
(P - 117)

1,00027,28 27,28

4 GF22LD1P m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes
amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de
mida (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm),

6,30066,80 420,84
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fixat a llosa de formigó (P - 74)

5 G21B400P u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i
reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a camió. (P -
12)

16,0004,46 71,36

6 K2135343P m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.

Canvi de rendiment degut a que son treballs en espais confinats
(P - 111)

0,600353,87 212,32

7 G3C517HP m3 Reblert amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra (P - 38)

0,600109,84 65,90

8 G2225241P m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de
fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i amb les
terres deixades a la vora (P - 19)

10,98016,86 185,12

9 G228F10FP m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m,
amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar,
amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions (P - 20)

5,27019,62 103,40

10 G228F60FP m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar,
amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions (P - 21)

4,75419,03 90,47

11 G2216101P m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions (P - 17)

8,7604,35 38,11

12 GFB1T32P m Tub de polietilè de designació PE 100, de 500 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN
12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa (P - 78)

4,380199,89 875,52

13 GDZ46C2P u Broc de formigó prefabricat de dimensions 58x90x95 per a tub de
diàmetre 500, inclòs la preparació del terreny (P - 71)

1,000123,19 123,19

14 G2R35037 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de menys de 10 km (P - 23)

0,9515,04 4,79

15 G21B301P u Desmuntatge de tub de ventilació existent i col·locació de nou de
tub de ventilació amb diàmetre major, amb mitjans manuals,
regularització de desperfectes a paraments de formigó amb
morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid, tipus Master
Emaco S544RS de BASF i segellat amb aplicació de cordó de
masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de
la casa DeNeef Technologies o similar i aplicació de morter epoxi
tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar
càrrega de productes sobrants sobre camió, (P - 11)

1,00090,52 90,52

16 G7J5U12P m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a
pressió, per treure pintures i desincrustació de restes sòlides
adherides a la superfície del parament amb desincrustants de
calç i sals, per preparar el suport per rebre el tractament de
reparació i impermeabilització.

 (P - 45)

26,6806,45 172,09

17 G7J5U15P m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de 13,60014,05 191,08
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fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments
verticals, amb mitjans manuals. (P - 48)

18 G7J5U16P m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació
capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls no
solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i
porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del mateix amb
un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació
de la superfície mitjançant rajat d'aigua a pressió. (P - 49)

13,60011,87 161,43

19 G7J5U17P m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera,
de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar,
d'aplicació manual. (P - 50)

13,60013,71 186,46

20 G7J5U20P m Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó
armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i
sanejament de superfícies del junt amb moladora de diamant,
aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva
tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar,
aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur
31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la
canonada amb el mur, i col·locació de banda elastomèrica per
junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar
adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o
similar . (P - 53)

0,620235,15 145,79

21 G7J5U22P m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i
flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar,
revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una
dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 55)

26,68031,55 841,75

22 EQN2U04P m Guardacos de protecció per fixar a escala de gat d'acer
galvanitzat formada per anells circulars de diàmetre 660 mm amb
pletina de 40x4 mm col·locats cada 1000 mm, i 5 muntants
verticals formats per rodons de 18 mm . Inclou part proporcional
de peces per fixació a escala
 (P - 8)

2,500210,37 525,93

23 GDDZCJD4 u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa
abatible, pas lliure de 810 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 65)

1,000271,36 271,36

24 K2149C3P u Formació de forat  de 0,80x0,80 m en sostre d'arqueta  de formigó
armat,a mà i amb compressor, inclosa perforació previa i
subjecció de la llosa per evitar la caiguda a l'interior. Càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 112)

1,000266,15 266,15

25 EN8218GP u Vàlvula de retenció de clapeta PE, amb brides, de 500 mm de
diàmetre nominal  muntada superficialment (P - 5)

1,0001.136,88 1.136,88

26 G7J5U13P m2 Retacat de coqueres i regularització de desperfectes a paraments
de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid,
tipus Master Emaco S544RS de BASF o similar, amb mitjans
manuals.

 (P - 46)

2,00026,15 52,30

27 G7J5U26P u Formació de passamur en paret existent per a nou desguàs de
PEAD DN 500 inclou

Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.

Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó
armat, mitjançant neteja, , aplicació de cordó de masilla
monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa
DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter epoxi

1,000488,76 488,76
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tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar
formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i
col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus
MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu epoxi
tipus MasterSeal 933 de BASF o similar . (P - 57)

TITOL 3 01.06.40

OBRA PRESSUPOST  RIR: 2015/05501

CAPÍTOL R6B-RAMAL ANOIA06

TITOL 3 D4141

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EQN2U01P m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r
formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de
secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior
separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a
paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

 (P - 6)

3,200396,15 1.267,68

2 EQN2U02P u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per
a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3
graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges
tipus HILTI M-12 o equivalent (P - 7)

1,000254,13 254,13

3 K878C118P u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de
neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat d'arqueta
(P - 117)

1,00027,28 27,28

4 GF22LD1P m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes
amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de
mida (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm),
fixat a llosa de formigó (P - 74)

5,00066,80 334,00

5 G21B400P u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i
reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a camió. (P -
12)

12,0004,46 53,52

6 K2135343P m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.

Canvi de rendiment degut a que son treballs en espais confinats
(P - 111)

0,600353,87 212,32

7 G3C517HP m3 Reblert amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra (P - 38)

0,600109,84 65,90

8 G2225241P m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de
fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i amb les
terres deixades a la vora (P - 19)

9,87816,86 166,54

9 G228F10FP m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m,
amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar,
amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions (P - 20)

4,74119,62 93,02

10 G228F60FP m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar,
amb compactació del 95% PM

4,27619,03 81,37
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Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions (P - 21)

11 G2216101P m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions (P - 17)

8,7804,35 38,19

12 GFB1T32P m Tub de polietilè de designació PE 100, de 500 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN
12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa (P - 78)

4,390199,89 877,52

13 GDZ46C2P u Broc de formigó prefabricat de dimensions 58x90x95 per a tub de
diàmetre 500, inclòs la preparació del terreny (P - 71)

1,000123,19 123,19

14 G2R35037 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de menys de 10 km (P - 23)

0,8605,04 4,33

15 G21B301P u Desmuntatge de tub de ventilació existent i col·locació de nou de
tub de ventilació amb diàmetre major, amb mitjans manuals,
regularització de desperfectes a paraments de formigó amb
morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid, tipus Master
Emaco S544RS de BASF i segellat amb aplicació de cordó de
masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de
la casa DeNeef Technologies o similar i aplicació de morter epoxi
tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar
càrrega de productes sobrants sobre camió, (P - 11)

1,00090,52 90,52

16 G7J5U12P m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a
pressió, per treure pintures i desincrustació de restes sòlides
adherides a la superfície del parament amb desincrustants de
calç i sals, per preparar el suport per rebre el tractament de
reparació i impermeabilització.

 (P - 45)

26,6806,45 172,09

17 G7J5U15P m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de
fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments
verticals, amb mitjans manuals. (P - 48)

13,60014,05 191,08

18 G7J5U16P m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació
capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls no
solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i
porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del mateix amb
un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació
de la superfície mitjançant rajat d'aigua a pressió. (P - 49)

13,60011,87 161,43

19 G7J5U17P m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera,
de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar,
d'aplicació manual. (P - 50)

13,60013,71 186,46

20 G7J5U20P m Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó
armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i
sanejament de superfícies del junt amb moladora de diamant,
aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva
tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar,
aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur
31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la
canonada amb el mur, i col·locació de banda elastomèrica per
junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar
adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o
similar . (P - 53)

0,620235,15 145,79

21 G7J5U22P m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i
flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar,
revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una
dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 55)

26,68031,55 841,75
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22 EN8218GP u Vàlvula de retenció de clapeta PE, amb brides, de 500 mm de
diàmetre nominal  muntada superficialment (P - 5)

1,0001.136,88 1.136,88

23 G7J5U13P m2 Retacat de coqueres i regularització de desperfectes a paraments
de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid,
tipus Master Emaco S544RS de BASF o similar, amb mitjans
manuals.

 (P - 46)

2,00026,15 52,30

24 G7J5U26P u Formació de passamur en paret existent per a nou desguàs de
PEAD DN 500 inclou

Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.

Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó
armat, mitjançant neteja, , aplicació de cordó de masilla
monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa
DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter epoxi
tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar
formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i
col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus
MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu epoxi
tipus MasterSeal 933 de BASF o similar . (P - 57)

1,000488,76 488,76

TITOL 3 01.06.41

OBRA PRESSUPOST  RIR: 2015/05501

CAPÍTOL R6B-RAMAL ANOIA06

TITOL 3 D4242

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EQN2U01P m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat r
formada per muntants laterals de 80x40x4mm i muntants de
secció rectangular 50x10x4 mm de 420 mm d'amplada interior
separats 280 mm. Inclou part proporcional de peces per fixació a
paret d'arqueta i  ancoratge mecànic amb tacs químics 

 (P - 6)

4,500396,15 1.782,68

2 EQN2U02P u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat de PRFV per
a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3
graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del
pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges
tipus HILTI M-12 o equivalent (P - 7)

1,000254,13 254,13

3 K878C118P u Neteja d'arqueta amb aigua a pressió.

S'ha canviat les quantitats de la partida, inicial del BEDEC de
neteja de paraments per adaptar-la a la neteja d'unitat d'arqueta
(P - 117)

1,00027,28 27,28

4 GF22LD1P m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per a ventilació d'arquetes
amb colze de 180 º superior , fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de
mida (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm),
fixat a llosa de formigó (P - 74)

6,30066,80 420,84

5 K2135343P m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.

Canvi de rendiment degut a que son treballs en espais confinats
(P - 111)

0,600353,87 212,32

6 G3C517HP m3 Reblert amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM 0,600109,84 65,90
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II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra (P - 38)

7 G21B400P u Desmuntatge de grao pate fixat a paret arqueta amb tall del graó i
reparació de la superficie amb morter, inclos carrega a camió. (P -
12)

16,0004,46 71,36

8 G2225241P m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de
fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i amb les
terres deixades a la vora (P - 19)

6,95316,86 117,23

9 G228F10FP m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m,
amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar,
amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions (P - 20)

3,33719,62 65,47

10 G228F60FP m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar,
amb compactació del 95% PM

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions (P - 21)

3,00919,03 57,26

11 G2216101P m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

Canvi de rendiment degut a dispersió de les actuacions (P - 17)

6,1804,35 26,88

12 GFB1T32P m Tub de polietilè de designació PE 100, de 500 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN
12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa (P - 78)

3,090199,89 617,66

13 GDZ46C2P u Broc de formigó prefabricat de dimensions 58x90x95 per a tub de
diàmetre 500, inclòs la preparació del terreny (P - 71)

1,000123,19 123,19

14 G2R35037 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de menys de 10 km (P - 23)

0,6065,04 3,05

15 G21B301P u Desmuntatge de tub de ventilació existent i col·locació de nou de
tub de ventilació amb diàmetre major, amb mitjans manuals,
regularització de desperfectes a paraments de formigó amb
morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid, tipus Master
Emaco S544RS de BASF i segellat amb aplicació de cordó de
masilla monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de
la casa DeNeef Technologies o similar i aplicació de morter epoxi
tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar
càrrega de productes sobrants sobre camió, (P - 11)

1,00090,52 90,52

16 G7J5U12P m2 Neteja de parament amb sistema hidroneteja amb raig d'aigua a
pressió, per treure pintures i desincrustació de restes sòlides
adherides a la superfície del parament amb desincrustants de
calç i sals, per preparar el suport per rebre el tractament de
reparació i impermeabilització.

 (P - 45)

26,6806,45 172,09

17 G7J5U15P m Formació de caixetí de 50 mm. d’amplària per 10 mm. de
fondària, per rebre posteriorment la mitja canya, a junts entre
paraments horitzontal-vertical i en trobades entre paraments
verticals, amb mitjans manuals. (P - 48)

13,60014,05 191,08

18 G7J5U16P m Impermeabilització de junts mur-solera amb el sistema d'obturació
capil·lar Xypex Concentrate de XYPEX (forma cristalls no
solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i
porus del formigó) mitjançant l'aplicació d'una mà del mateix amb
un consum de 0,6 Kg/m. Prèviament es realitzarà la humectació

13,60011,87 161,43
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de la superfície mitjançant rajat d'aigua a pressió. (P - 49)

19 G7J5U17P m Formació de mitja canya a tots els junts perimetrals mur-solera,
de 15 cm. de radi, amb morter polimèric de baixa retracció i
fraguat ràpid tipus MasterEmaco S544RS de BASF o similar,
d'aplicació manual. (P - 50)

13,60013,71 186,46

20 G7J5U20P m Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó
armat, mitjançant neteja, retirada del material existent i
sanejament de superfícies del junt amb moladora de diamant,
aplicació de cordó de masilla monocomponent hidroexpansiva
tipus SwellSealMastic de la casa DeNeef Technologies o similar,
aplicació de morter epoxi tixotròpic dos components tipus Sikadur
31 EF de Sika o similar formant mitja canya al perimetre de la
canonada amb el mur, i col·locació de banda elastomèrica per
junts de dilatació tipus MasterSeal 930 de BASF o similar
adherida amb adhesiu epoxi tipus MasterSeal 933 de BASF o
similar . (P - 53)

0,620235,15 145,79

21 G7J5U22P m2 Subministrament i aplicació de membrana impermeable elàstica i
flexible monocomponent Masterseal 6100 FX de BASF o similar,
revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós, amb una
dotació de 2,2 Kg/m2. (P - 55)

26,68031,55 841,75

22 EQN2U04P m Guardacos de protecció per fixar a escala de gat d'acer
galvanitzat formada per anells circulars de diàmetre 660 mm amb
pletina de 40x4 mm col·locats cada 1000 mm, i 5 muntants
verticals formats per rodons de 18 mm . Inclou part proporcional
de peces per fixació a escala
 (P - 8)

2,500210,37 525,93

23 GDDZCJD4 u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa
abatible, pas lliure de 810 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 65)

1,000271,36 271,36

24 K2149C3P u Formació de forat  de 0,80x0,80 m en sostre d'arqueta  de formigó
armat,a mà i amb compressor, inclosa perforació previa i
subjecció de la llosa per evitar la caiguda a l'interior. Càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 112)

1,000266,15 266,15

25 G7J5U13P m2 Retacat de coqueres i regularització de desperfectes a paraments
de formigó amb morter polimèric de baixa retracció i fraguat ràpid,
tipus Master Emaco S544RS de BASF o similar, amb mitjans
manuals.

 (P - 46)

2,00026,15 52,30

26 G7J5U26P u Formació de passamur en paret existent per a nou desguàs de
PEAD DN 500 inclou

Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.

Segellat de passa-murs d'acer o PEAD amb el mur de formigó
armat, mitjançant neteja, , aplicació de cordó de masilla
monocomponent hidroexpansiva tipus SwellSealMastic de la casa
DeNeef Technologies o similar, aplicació de morter epoxi
tixotròpic dos components tipus Sikadur 31 EF de Sika o similar
formant mitja canya al perimetre de la canonada amb el mur, i
col·locació de banda elastomèrica per junts de dilatació tipus
MasterSeal 930 de BASF o similar adherida amb adhesiu epoxi
tipus MasterSeal 933 de BASF o similar . (P - 57)

1,000488,76 488,76

TITOL 3 01.06.42

OBRA PRESSUPOST  RIR: 2015/05501
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CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 NX010103 PA Partida alçada a justificar per la seguretat i salut de les obres
d'acord a l'annex corresponent del projecte (P - 0)

1,00011.653,56 11.653,56

CAPÍTOL 01.07

OBRA PRESSUPOST  RIR: 2015/05501

CAPÍTOL GESTIÓ DE RESIDUS08

TITOL 3 CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició
en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans
manuals (P - 22)

307,72622,79 7.013,08

TITOL 3 01.08.01

OBRA PRESSUPOST  RIR: 2015/05501

CAPÍTOL GESTIÓ DE RESIDUS08

TITOL 3 CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G2R540S0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat (PB I2R540S0) (P
- 25)

1,47479,35 116,96

2 G2R540E0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat (PB) (P - 24)

300,20026,00 7.805,20

3 G2R6423A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i 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 15 i
fins a 20 km (P - 26)

6,05214,71 89,02

TITOL 3 01.08.02

OBRA PRESSUPOST  RIR: 2015/05501

CAPÍTOL GESTIÓ DE RESIDUS08

TITOL 3 DISPOSICIÓ DE RESIDUS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 34)

49,0203,63 177,94

2 G2RA71H1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons
la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 31)

5,56618,34 102,08

3 G2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons
la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P
- 32)

4,50024,16 108,72
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4 G2RA7580 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) (P - 33)

0,03613,52 0,49

5 G2RA6680 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no especials amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 27)

0,431-31,80 -13,71

6 G2RA6770 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic
no especials amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 28)

294,3190,00 0,00

7 G2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no
especials amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 29)

0,2556,44 1,64

8 G2RA6960 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i
cartró no especials amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 30)

1,1450,00 0,00

9 G2RA8E00 kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de
residus barrejats especials, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 35)

56,0000,08 4,48

TITOL 3 01.08.03

OBRA PRESSUPOST  RIR: 2015/05501

CAPÍTOL CONTROL DE QUALITAT09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103101 (P - 82)

1,00036,45 36,45

2 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104
(P - 83)

1,00029,97 29,97

3 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 84)

1,00074,22 74,22

4 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103502 (P - 85)

1,000139,10 139,10

5 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103204 (P - 86)

1,00035,80 35,80

6 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 87)

1,00032,34 32,34

7 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3 (P - 88)

3,00082,33 246,99

8 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o
planxa d'acer de secció plena laminat en calent, segons l'article
28-1 de la Instrucció EAE 2011 (P - 89)

1,00040,15 40,15

9 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE-EN ISO 148-1 (P - 90)

1,000178,16 178,16
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10 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat,
segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 91)

1,000164,20 164,20

11 J0B1770B U Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer,
segons la norma UNE-EN ISO 7438  (P - 92)

1,00015,68 15,68

12 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO
15630-1 (P - 93)

1,00094,59 94,59

13 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del
0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO
15630-1 (P - 94)

1,00052,47 52,47

14 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P -
95)

1,00020,65 20,65

15 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent
d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE
36068 (P - 96)

1,00023,46 23,46

16 J2VCP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT
103 (P - 97)

6,00014,69 88,14

17 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels
isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P -
98)

40,00011,32 452,80

18 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un
sòl, segons la norma NLT 357 (P - 99)

4,000157,06 628,24

19 J7116106 U Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al
trencament d'una mostra de làmina bituminosa per a
impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1 (P -
100)

8,000101,18 809,44

20 J7J11101 U Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 101)

1,00082,47 82,47

21 J7J12101 U Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de
junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 102)

1,00097,04 97,04

22 J7J14101 U Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P - 103)

1,00039,85 39,85

23 J7J15101 U Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628
(P - 104)

1,00090,07 90,07

24 J7J16101 U Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una
mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53628 (P -
105)

1,000269,14 269,14

25 J7J17101 U Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a
temperatura ambient d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53628 (P - 106)

1,00048,38 48,38

26 J7J1K602 U Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE ISO
1431-1
 (P - 107)

1,00048,86 48,86

27 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461 (P - 108)

3,00012,86 38,58

28 JFA1T60F U Determinació de les propietats inicials en tracció longitudinal a
laboratori, d'un element de PRFV, segons la norma UNE-EN 1393
(P - 109)

1,000266,10 266,10
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CAPÍTOL 01.09

OBRA PRESSUPOST  RIR: 2015/05501

CAPÍTOL VARIS10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQU1E37P u Implantació, transport, retirada, muntatge i desmuntatge
d'instal·lacions auxiliars d'obra, materials d'obra d'acord amb la
planificació dels treballs definida pel director d'obra, incloent
condicionament de la zona d'acopi, tancament provisional amb
tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de
tub d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i
els desplaçaments interns del personal des de zona d'acopi de
material fins als punts. Inclou la restitució del terreny a l'estat
inicial un cop finaltizat el desmuntatge i el desplaçament.  (P - 81)

8,0002.651,96 21.215,68

CAPÍTOL 01.10
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Titol 3 01.01.01 D02 3.487,44
Titol 3 01.01.02 D03 3.596,65
Titol 3 01.01.03 D05 3.639,11
Titol 3 01.01.04 D06 3.796,46
Titol 3 01.01.05 D08 2.758,73
Titol 3 01.01.06 D09 4.296,93
Titol 3 01.01.07 S01-DR1-D11 6.842,65

Titol 3 01.02.01 D01 4.195,95
Titol 3 01.02.02 D02 3.628,83
Titol 3 01.02.03 D03 2.651,86
Titol 3 01.02.04 D04 6.979,63
Titol 3 01.02.05 D05 9.174,57
Titol 3 01.02.06 D06 7.299,07
Titol 3 01.02.07 D07 7.061,27
Titol 3 01.02.08 D08 2.571,34
Titol 3 01.02.09 D11 15.156,10
Titol 3 01.02.10 D12 9.201,72
Titol 3 01.02.11 D13 2.882,02
Titol 3 01.02.12 D21 3.254,66
Titol 3 01.02.13 D16 3.000,65
Titol 3 01.02.14 D17 3.616,93
Titol 3 01.02.15 D22 3.199,77
Titol 3 01.02.16 D18 3.886,40
Titol 3 01.02.17 D19 3.218,80
Titol 3 01.02.20 D20 5.594,89

Titol 3 01.03.01 D1 3.245,59
Titol 3 01.03.02 D2 3.492,94

Titol 3 01.04.01 D01 3.464,92
Titol 3 01.04.02 D2 3.445,11
Titol 3 01.04.03 D3 3.170,59
Titol 3 01.04.04 D4 3.217,12
Titol 3 01.04.05 D5 3.217,12

Titol 3 01.05.01 D02 3.451,84
Titol 3 01.05.02 D03 3.835,28
Titol 3 01.05.03 D05 3.451,56
Titol 3 01.05.04 D06 3.035,99
Titol 3 01.05.05 D07 3.451,56
Titol 3 01.05.06 D08 2.130,80
Titol 3 01.05.D9 D09 2.130,80

Titol 3 01.06.01 D1 7.829,95
Titol 3 01.06.02 D2 5.399,29
Titol 3 01.06.03 D3 8.296,48
Titol 3 01.06.04 D4 6.272,86
Titol 3 01.06.05 D5 4.092,47
Titol 3 01.06.06 D6 16.539,46
Titol 3 01.06.07 D7 16.732,79
Titol 3 01.06.08 D8 4.237,93
Titol 3 01.06.09 D9 4.175,92
Titol 3 01.06.10 D10 4.769,41
Titol 3 01.06.11 D11 4.793,39
Titol 3 01.06.12 D12 4.583,32
Titol 3 01.06.13 D13 4.598,37
Titol 3 01.06.14 D14 5.960,30
Titol 3 01.06.15 D15 4.236,04
Titol 3 01.06.16 D16 4.175,92
Titol 3 01.06.17 D17 5.326,17
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Titol 3 01.06.18 D18 4.879,66
Titol 3 01.06.20 D20 7.741,15
Titol 3 01.06.21 D21 17.954,00
Titol 3 01.06.22 D22 4.078,87
Titol 3 01.06.23 D23 4.164,02
Titol 3 01.06.24 D24 13.778,81
Titol 3 01.06.25 D25 6.461,09
Titol 3 01.06.26 D26 4.055,73
Titol 3 01.06.27 D27 4.055,73
Titol 3 01.06.28 D28 4.140,88
Titol 3 01.06.29 D29 5.326,17
Titol 3 01.06.30 D30 7.571,19
Titol 3 01.06.31 D31 7.153,23
Titol 3 01.06.32 D32 7.774,18
Titol 3 01.06.33 D33 3.972,28
Titol 3 01.06.34 D34 4.012,97
Titol 3 01.06.35 D35 3.977,93
Titol 3 01.06.36 D36 7.737,82
Titol 3 01.06.37 D37 6.493,41
Titol 3 01.06.38 D38 4.296,12
Titol 3 01.06.39 D39 9.737,56
Titol 3 01.06.40 D40 8.785,61
Titol 3 01.06.41 D41 7.066,05
Titol 3 01.06.42 D42 7.238,87

Titol 3 01.08.01 Classificació de residus 7.013,08
Titol 3 01.08.02 Càrrega i transport de residus 8.011,18
Titol 3 01.08.03 Disposició de residus 381,64

Capítol 01.01 CP1-Canonada principal 28.417,97
Capítol 01.02 CP-2 Canonada principal 96.574,46
Capítol 01.03 R4-Ramal  Pinós 6.738,53
Capítol 01.04 R5-Ramal Calaf 16.514,86
Capítol 01.05 R7-Ramal 7 21.487,83
Capítol 01.06 R6B-Ramal Anoia 274.473,40
Capítol 01.07 Seguretat i Salut 11.653,56
Capítol 01.08 Gestió de residus 15.405,90
Capítol 01.09 Control de qualitat 4.143,34
Capítol 01.10 Varis 21.215,68

Obra 01 Pressupost RIR: 2015/055 496.625,53

EUR





PROJECTE D’ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L’ETAP DE LA LLOSSA DEL CAVALL. CLAU RiR: 2015/055  

DOC 4. PRESSUPOST 

ÚLTIM FULL





PROJECTE D´ADEQUACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L´ETAP DE LA LLOSSA DEL CAV

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

496.625,53

5 % Despeses generals SOBRE 496.625,53...................................................................................... 24.831,28

5 % Benefici industrial SOBRE 496.625,53........................................................................................ 24.831,28

Subtotal 546.288,09

21 % IVA SOBRE 546.288,09............................................................................................................. 114.720,50

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 661.008,59€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( SIS-CENTS SEIXANTA-UN MIL VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS )

Barcelona desembre de 2016

El director del projecte                  L´autor del projecte

David Franc Vaca                           Carlos Martín Freixa
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