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MEMÒRIA

ANTECEDENTS

El nucli urbà de La Riera de Gaià compta amb una XARXA DE
CLAVEGUERAM original d’uns 50 anys d’antiguitat que, amb el pas del temps,
ja ha deixat d’acomplir la seva funció, doncs les darreres actuacions per a
solucionar problemes d’embussos han fet palesa, amb una inspecció visual
mitjançant càmeres, el desgast dels col·lectors, la disminució de secció i fins i tot
la ruptura de canonades en alguns casos.
Ja en anteriors actuacions s’ha aprofitat l’ocasió per a la instal·lació d’una nova
xarxa de clavegueram en alguns dels carrers del nucli urbà. I ara es tracta de
continuar en aquesta mateixa línia en el carrer Major.
En els diferents contactes que l’Ajuntament ha mantingut amb els veïns del
poble, s’ha parlat de l’absoluta necessitat d’aquesta nova xarxa de clavegueram,
doncs la manca de capacitat de l’actual i el seu penós estat han provocat moltes
molèsties en els darrers temps.
És per això que, aprofitant la convocatòria del PAM de la Diputació de
Tarragona any 2017, l’Ajuntament de La Riera de Gaià ja va incloure aquestes
obres per als carrers Fondo i Sant Pau i ara les completa per al carrer Major i
aconseguir així el finançament necessari per dur a terme les mateixes el més
aviat possible.
Aquesta actuació pretén instal·lar una nova xarxa de clavegueram i substituir
totes les escomeses dels habitatges afectats que utilitzen la mateixa. Les obres
incorporen la reposició de tots els paviments, la millora i substitució dels
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elements de connexió de les escomeses d’aigua potable la col·locació,
substitució i/o reparació de claus de tall a l’esmentada xarxa general d’aigua
potable, incloent-se també dues boques d’incendi, i finalment caldrà tenir en
compte la previsió d’alguns serveis afectats per aquesta actuació.
Per aquest motiu, l’Ajuntament ha encarregat el present Projecte Constructiu
per tal de presentar-lo a la Diputació de Tarragona.

REDACCIÓ DEL PROJECTE CONTRUCTIU
La Redacció del present Projecte Constructiu l'ha duta a terme l'Enginyer de
Camins, Canals i Ports En Joan Borràs i Tous, per encàrrec de l’Ajuntament de
La Riera de Gaià.

SOLUCIONS ESTUDIADES
Com que ja s’han realitzat actuacions similars en d’altres carrers del casc urbà, i
aquestes s’han dut a terme amb èxit, es procedirà a dur a terme la mateixa
actuació:
Subministrament i col·locació de canonada de PEAD corrugada “magnum” de
500 mm de diàmetre que funcionarà com a col·lector principal, al que s’aniran
connectant totes les escomeses individuals de cada habitatge, les quals també
es renovaran totalment fins a la sortida de les cases en línia de façana.
Evidentment, per tal de procedir a aquesta actuació caldrà dur a terme les
demolicions i excavacions necessàries, així com la posterior reposició de
paviments i serveis afectats per les obres.
L’elecció del diàmetre del col·lector s’ha efectuar en base als càlculs hidràulics
dels que ja es disposa i la rasant del mateix ve totalment obligada per poder
continuar donant el servei a tots els habitatges que hi són connectats. Els pous
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de registre es mantindran en la seva mateixa situació i serviran de fites per
poder realitzar l’obra per trams.
Per a les escomeses de clavegueram dels habitatges s’utilitzarà PVC 160 mm
en el cas de cases unifamiliars i PVC diàmetre 250 mm en el cas de blocs de
pisos o cases plurifamiliars.
A la xarxa d’aigua potable es substitueixen els terminals de connexió de les
escomeses al habitatges, s’incorporen algunes claus de pas en règim de nova
col·locació, substitució i/o reparació; i finalment també es col·loquen dues
boques d’incendi.

DESCRIPCIÓ DE LES OBRES
L'actuació que es contempla és dur a terme la instal·lació d’una nova xarxa de
clavegueram al carrer Major de La Riera de Gaià i diferents millores a la xarxa
d’aigua potable.
Les actuacions que comprèn aquest Projecte Constructiu es resumeixen en els
següents apartats:
a)
b)
c)
d)
e)

Demolicions i Moviments de Terra
Xarxa de Clavegueram
Actuació a les escomeses d’aigua potable
Paviments
Serveis Afectats i Estudi de Seguretat i Salut

a) Demolicions i Moviments de Terra
Les obres a realitzar són la demolició de tots els paviments dels carrers on es
realitza l’actuació i l’excavació de totes les rases necessàries corresponents tant
al col·lector general com a les escomeses individuals de connexió dels
habitatges, inclosa tota la càrrega i transport dels productes d’excavació al punt
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indicat per a seu reaprofitament per al rebliment posterior, i el transport de les
sobres a abocador, inclòs el cànon d’abocador.

b) Xarxa de Clavegueram
Es subministrarà i col·locarà la canonada de PEAD corrugada “magnum” de
500 mm de diàmetre com a col·lector principal, al que s’aniran connectant totes
les escomeses individuals de cada habitatge, les quals també es renovaran
totalment. Es durà a terme la seva protecció immediata amb sorra i es procedirà
al seu recobriment amb formigó.
S’han previst totes les escomeses fins als límits de façana dels habitatges i una
partida d’ajuda al bombament de les aigües residuals mentre durin les obres.

c) Actuació a les escomeses d’aigua potable
Es durà a terme la substitució de terminal de plàstic a llautó en totes les escomeses
d’aigua potable als habitatges. I també es realitzarà la substitució i/o col·locació de
noves claus de pas generals i de boques d’incendis en la xarxa general d’aigua
potable.

d) Paviments
Un cop finalitzada la nova xarxa de clavegueram es procedirà a executar un nou
paviment de formigó amb fibres que encintarà unes noves voreres a base de
panot de color a definir per la propietat i la direcció de les obres, tot al mateix
nivell i amb pendents cap al mig del carrer.
Ja des de les voreres es donarà aquest el bombament necessari amb pendents
cap al centre del carrer, i sempre regirà el criteri d’efectuar una perfecta entrega
a tots els accessos dels habitatges millorant, si és el cas, els existents, i
procurant evitar en tot moment la formació de tolls d’aigua al carrer.
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El vials resultants tindran un bombament transversal cap al centre del carrer al
voltant del 2 %. Per tal de que l’aigua corri amb les màximes garanties, es
considera no baixar d’aquest mínim del 2 % de pendent.
e) Serveis Afectats
S’han previst una sèrie de partides alçades per a possibles serveis afectats
d’aigua, llum, gas telèfon, etc., no previstos específicament en la resta
d’amidaments i preus del projecte. I s’inclou el corresponent Estudi de Seguretat
i Salut.

TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES
S’ha previst un termini màxim d’execució de les obres de 4 MESOS. Per aquest
motiu no cal realitzar la previsió de cap Revisió de Preus.

PRESSUPOST DE LES OBRES

Dels preus calculats i dels amidaments corresponents s'ha arribat a un
pressupost d'execució material de vuitanta-un mil sis-cents trenta-nou euros
amb dinou (81.639,19 €), que finalment es tradueixen en un Pressupost Total
de Contracta (I.V.A. INCLÒS) de CENT DISSET MIL CINC-CENTS
CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS (117.552,26 €).
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L'Enginyer de Camins,

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona.
Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EBF8532F6E041868720305262544CB2 i data d'emissió 09/05/2018 a les 18:09:10

Annexe nº 1 - JUSTIFICACIÓ DE
PREUS
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NOVA XARXA CLAVEGUERAM CARRER MAJOR
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CODI
RESUM
QUANTITAT UT
PREU
SUBTOTAL
IMPORT
________________________________________________________________________________________________________________________________________

1

DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRA

E0364

Demolició quals.paviment 15cm

M2

Demolició de qualsevol tipus de paviment (asfàltic, formigó, panot,
vorada,etc.)fins un gruix màxim de 15 cm. inclosa càrrega i transport de runes a
abocador, inclòs cànon d'abocador.
O0102
E0107
E0125

Peó
Retroexcavadora tipus BJC
Càrre.maq.excava i transport

E0443

Exc.Reblim.rases mecànic+bomb

0,100 H.
0,100 H.
0,100 M3

18,00
78,00
14,75

1,80
7,80
1,48
______________________________

TOTAL PARTIDA ..................................................

11,08

M3

Excavació mecànica de rases en qualsevol tipus de terreny, condicionament de la
mateixa i rebliment posterior a màquina amb materials procedents de l'excavació,
compactat del rebliment amb planxa vibrant i transport de sobres a abocador,
inclòs cànon d'abocador, i també inclòs l'esgotament de la mateixa amb
moto-bomba en cas necessari.
O0102
E0107
E0111
E0125

Peó
Retroexcavadora tipus BJC
Planxa compactadora vibrant
Càrre.maq.excava i transport

0,150
0,150
0,100
0,500

H.
H.
H.
M3

18,00
78,00
24,00
14,75

2,70
11,70
2,40
7,38
______________________________

TOTAL PARTIDA ..................................................

24,18

____________________________________________________________________________________________________
20 febrer 2018

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
BORRAS TOUS JOAN - ** el dia 21/02/2018 a les 16:45:00
Registrat d'entrada el dia 27/02/2018 a les 14:47:37 amb el número d'assentament 8004330008-1-2018-007107-2

Pàgina 1

QUADRE DE DESCOMPOSATS
NOVA XARXA CLAVEGUERAM CARRER MAJOR

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona.
Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EBF8532F6E041868720305262544CB2 i data d'emissió 09/05/2018 a les 18:09:10

CODI
RESUM
QUANTITAT UT
PREU
SUBTOTAL
IMPORT
________________________________________________________________________________________________________________________________________

2

XARXA CLAVEGUERES

E0572

Tub de PEAD magnum corrugat 500 mm

Ml

Subministrament i col.locació de tuberia de PEAD corrugat magnum de 500 mm
de diàmetre exterior i 433 mm de diàmetre interior en peces de 6,25 m, inclosa
part proporcional d'unions i peces especials i el recobriment amb sorra per a la
protecció del tub.
O0101
O0102
P0520
P0302
%0121

Oficial 1ª
Peó
Tub PEAD magnum corrugat 500 mm
Sorra rentada de riera
Medis auxiliars..(s/Total)

E0573

Escomesa PVC 160 mm

0,250
1,000
1,000
0,500
10,000

H.
H.
Ml
M3
%

22,00
18,00
80,00
20,50
113,80

5,50
18,00
80,00
10,25
11,38
______________________________

TOTAL PARTIDA ..................................................

125,13

Ut

Escomesa per a habitatge de sanejament horitzontal amb tuberia de PVC llisa de
160 mm de diàmetre, inclosos subministrament, col.locació, unió a l'habitatge i
peça especial tipus Clip en connexió a xarxa general, inclosa la protecció amb
sorra del tub.
O0101
O0102
P0558
%0121

5

Oficial 1ª
Peó
Tub PVC pressió sanita.160mm
Medis auxiliars..(s/Total)

4,000
8,000
4,000
20,000

H.
H.
Ml
%

22,00
18,00
12,62
282,50

88,00
144,00
50,48
56,50
______________________________

TOTAL PARTIDA ..................................................
E0568

Escomesa PVC 250 mm

338,98

Ut

Escomesa per a habitatge de sanejament horitzontal amb tuberia de PVC llisa de
250 mm de diàmetre, inclosos subministrament, col.locació, unió a l'habitatge i
peça especial tipus Clip en connexió a xarxa general, inclosa la protecció amb
sorra del tub.
O0101
O0102
P0559
%0121

5

Oficial 1ª
Peó
Tub PVC pressió sanita.250mm
Medis auxiliars..(s/Total)

4,000
8,000
4,000
20,000

H.
H.
Ml
%

22,00
18,00
19,59
310,40

88,00
144,00
78,36
62,08
______________________________

TOTAL PARTIDA ..................................................
E0570

Ajuda bombament per metre lin

372,44

Pa

Subministrament, col.locació i posada en funcionament de bomba sumergible
per a aigües residuals, que bombi les aigües residuals de pou de registre a
l'immediatament següent a una distància màxima de 60 metres, inclosa part
proporcional de mànegue flexible de 110 mm de diàmetre.
Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ..................................................
E0790

Formigó HM 20 de protecció

9,02

M3

Formigó HM 20 per a protecció de canonades, fins una alçada de 30 cm. per
damunt de la generatriu del tub, inclosa la col.locació i perfecta nivellació.
O0101
O0102
E0221
%0121

8

Oficial 1ª
Peó
Formigó HM 20
Medis auxiliars..(s/Total)

0,050
0,100
1,000
25,000

H.
H.
M3
%

22,00
18,00
69,84
72,70

1,10
1,80
69,84
18,18
______________________________

TOTAL PARTIDA ..................................................
E3701

Pou reg.totxo 15cm dià.80tapa

90,92

Ut

Pou de registre de totxo perforat de 29x14x10 cm.,de 80 cm de diàmetre mesura
interior i de 1,50 m. d'altura i parets de 15 cm. de gruix, amb marc i tapa d'acer de
fundició per a calçades, i pates d'acer, incloses les connexions i rebuts dels
diferents tubs.
O0101
O0102
E0219
P0905
E0208
P3305
P3324

Oficial 1ª
Peó
Formigó HM 15
Totxo perf.normal 29x14x10
Morter ciment 1:6
Marc i tapa fun.claveg.0 63
Pate d'acer per a pou reg.

1,000
3,000
0,110
75,000
0,300
1,000
1,000

H.
H.
M3
Ut
M3
Ut
Ut

22,00
18,00
42,66
0,13
81,24
94,96
2,90

22,00
54,00
4,69
9,75
24,37
94,96
2,90
______________________________

TOTAL PARTIDA ..................................................

212,67

____________________________________________________________________________________________________
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CODI
RESUM
QUANTITAT UT
PREU
SUBTOTAL
IMPORT
________________________________________________________________________________________________________________________________________

3

XARXA AIGUA POTABLE

E3777

Substitució terminal plàstic a llautó

Ut

Substitució de terminal de plàstic a llautó de diàmetre 25 mm i rosca de 3/4"
mascle marca AXO o similar en escomeses aigua potable habitatges
Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ..................................................
E2290

Vàlvula Comporta 80 mm 10at

25,00

Ut

Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta d'assentament elàstic, amb
pas lliure i suau, de DN-80 mm i PN-10/16 bar, sobre canonada de polietilè de 75
mm inclòs 4 colzes de 45 º de llautó, el volant, brides, reduccions i d'altres peces
especials, completament acabada i en perfecte funcionament, de la marca AVK o
similar equipada amb la tapa de registre de vorera.
O0111
O0110
P2263
P%0120
%0121

419
02

Elect-fontaner Of. 1ª
Ajudant
Vàlv.de comporta 10 atm 80 mm
Material auxiliar...(s/#O,#M)
Medis auxiliars..(s/Total)

5,000
5,000
1,000
50,000
25,000

H.
H.
Ut
%
%

25,00
18,00
550,00
550,00
1.040,00

125,00
90,00
550,00
275,00
260,00
______________________________

TOTAL PARTIDA ..................................................
E2289

Vàlvula Comporta 50 mm 10at

1.300,00

Ut

Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta d'assentament elàstic, amb
pas lliure i suau, de DN-50 mm i PN-10/16 bar, sobre canonada de polietilè de 50
mm inclòs 4 colzes de 45 º de llautó, el volant, brides, reduccions i d'altres peces
especials, completament acabada i en perfecte funcionament, de la marca AVK o
similar equipada amb la tapa de registre de vorera.
O0111
O0110
P2265
P%0120
%0121

418
01

Elect-fontaner Of. 1ª
Ajudant
Vàlv.de comporta 10 atm 50 mm
Material auxiliar...(s/#O,#M)
Medis auxiliars..(s/Total)

4,000
4,000
1,000
50,000
20,000

H.
H.
Ut
%
%

25,00
18,00
200,00
200,00
472,00

100,00
72,00
200,00
100,00
94,40
______________________________

TOTAL PARTIDA ..................................................
E3413

Boca reg/hidrant 80 mm

566,40

Ut

Boca de riego e hidrante para incendios tipo "Belgicast" de D=80 mm., con
arqueta y tapa de bronce resistente al paso de vehiculos, incluido conexion a la
red de distribucion
O0111
O0110
O0102
P3413
P2249
P2218
P%0120
%0121

866
10

Elect-fontaner Of. 1ª
Ajudant
Peó
Boca rec/hidrant 80 mm
Collarí de presa per a 80 mm
Tub fib.pressió 80 mm
Material auxiliar...(s/#O,#M)
Medis auxiliars..(s/Total)

3,000
3,000
1,500
1,000
1,000
4,000
3,000
10,000

H.
H.
H.
Ut
Ut
Ml
%
%

25,00
18,00
18,00
390,00
7,66
5,57
419,90
588,50

75,00
54,00
27,00
390,00
7,66
22,28
12,60
58,85
______________________________

TOTAL PARTIDA ..................................................

647,39
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PAVIMENTS

E3719

Base tot-ú artificial

M3

Base de tot-ú artificial de granulometria de 0 a 40 mm. estesa i compactada
mecànicament fins obtenir el 100 % del Próctor Modificat.
O0102
P0307
E0104
E0105

Peó
Tot-ú artificial
Motonivelladora escarificador
Apisonador vibrador

E1359

Pav.Form.H-200 15 cm massa

0,050
1,050
0,020
0,020

H.
M3
H.
H.

18,00
11,67
118,00
73,00

0,90
12,25
2,36
1,46
______________________________

TOTAL PARTIDA ..................................................

16,97

M2

Paviment de formigó H-200 en massa, amb la dosificació de fibres indicada per
la direcció d'obres, tamany màxim de l'àrid de 12 mm, de 15 cm de gruix, vibrat i
reglejat, amb acabat fratassat, inclosa l'execució de juntes cada 5 metres.
O0101
O0102
E0221
%0121

01

Oficial 1ª
Peó
Formigó HM 20
Medis auxiliars..(s/Total)

0,100
0,340
0,150
20,000

H.
H.
M3
%

22,00
18,00
69,84
18,80

2,20
6,12
10,48
3,76
______________________________

TOTAL PARTIDA ..................................................
E1317

Pavim. panot 20x20 cm.color

22,56

M2

Paviment de panot de 20x20x2,5 cm color negre o gris, refrències 17 o 14 de
PANOTS JIMÉNEZ o similar, col·locat en la combinació que s'indiqui per la
propietat i d'acord amab la bona pràctica, i entregat directament al paviment de
formigó.
O0101
O0102
E0210
P1503

Oficial 1ª
Peó
Morter ciment y cal 1:1:7
Llose.cim.comp.color20x20x2,5

0,400
0,400
0,030
1,100

H.
H.
M3
M2

22,00
18,00
94,33
7,00

8,80
7,20
2,83
7,70
______________________________

TOTAL PARTIDA ..................................................

26,53
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SERVEIS AFECTATS I SEGURETAT I SALUT

E3857

Reposició Serveis Afectats

Pa

Reposició de serveis afectats a justificar
Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ..................................................
E3856

PROJECTE SEGURETAT I SALUT

300,00

Pa
Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ..................................................

1.200,00
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SEGURETAT I SALUT

SERVEIS AFECTATS

PAVIMENTS

AIGUA POTABLE

CLAVEGUERAM I PLUVIALS

DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRA

ACTIVITATS

MESOS

1

2

3

NOVA XARXA DE CLAVEGUERAM CARRER MAJOR RIERA DE GAIÀ

PLA D'OBRA
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GESTIÓ DE RESIDUS
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Estudi de gestió de
residus de
construcció i
demolició

Municipi
La Riera de Gaià
Adreça

Codi postal

Província

Obra
NOVA XARXA CLAVEGUERAM CARRER MAJOR RIERA DE GAIÀ
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Objecte de l’estudi
Per gestió de residus s’entén la recollida, l’emmagatzematge, el transport, la
valorització i l’eliminació dels mateixos, inclosa la vigilància d’aquestes activitats,
així com dels llocs de dipòsit o abocament després del seu tancament.
En conseqüència, l’Estudi de gestió de residus s’estructura segons les etapes i
objectius següents:
En primer lloc, es defineixen els agents que intervenen en el procés, tant els
responsables d’obra en matèria de gestió de residus com els gestors externs que
intervindran en les operacions de reutilització secundària.
A continuació s’identifiquen els materials presents en obra i la naturalesa dels
residus que s’originaran en cada etapa de l’obra. Aquesta classificació es pren
d’acord a la Llista Europea de Residus publicada per Ordre MAM/304/2002 i les
seves modificacions posteriors.
Per a cada tipus específic de residu generat es fa una estimació de la seva
quantitat. En aquesta fase convé també tenir en consideració dades provinents de
l’experiència acumulada en obres prèvies per l’empresa constructora, segons la
seva pròpia forma de treballar i els mitjans auxiliars amb els que es serveixen.
Finalment es defineixen les operacions de gestió necessàries per a cada tipus de
residus generat, en funció del seu origen, perillositat i possible destí.
Aquestes operacions comprenen fonamentalment les següents fases: recollida
selectiva de residus generats, reducció dels mateixos, operacions de segregació i
separació en la mateixa obra, emmagatzematge, entrega i transport a gestor
autoritzat, possibles tractaments posteriors de valorització i abocament controlat.
El contingut d’aquest estudi es complementa amb un pressupost o valoració del
cost de gestió previst – lloguer de contenidors, costos de transport, taxes i cànons
d’abocament aplicables, així com els de la mateixa gestió -. També s’han d’incloure
en l’estudi, els plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge,
manipulació i altres operacions de gestió en obra.
En definitiva, l’objecte d’aquest estudi és donar resposta a qüestions com:
Quins residus es generen?
Qui n’és el responsable en cada moment?
Què es fa amb el que s’ha generat?
Tot això tenint en consideració el principi de gestió de les tres erres:
Reduir.
Reutilitzar.
Reciclar.
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Normativa
Normativa comunitària
Directiva 2006/12/CE del Parlament Europeu i del Consell relativa als residus.
Directiva 99/31/CE relativa a l’abocament de residus.
Directiva 94/62/CE del Parlament Europeu i del Consell relativa als envasos i
residus d’envasos i directives 2004/12/CE i 2005/20/CE que la modifiquen.
Directives 91/689/CEE i 94/904/CE del Parlament Europeu i del Consell sobre
residus perillosos i directiva 94/31/CEE que els modifica.
Directiva 75/442/CEE del Parlament Europeu i del Consell relativa als residus i
directives 91/156/CEE i 94/31/CE que la modifiquen.

Normativa estatal
R.D. 105/2008 pel que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i
demolició.
R.D. 679/2006 pel que es regula la gestió dels olis industrials usats.
R.D. 208/2005 sobre aparells elèctrics i electrònics i la gestió dels seus residus.
Pla Nacional Integrat de Residus 2.005-2.017 i Pla Nacional de Residus de
Construcció i Demolició 2001-2006.
R.D. 653/2003 sobre incineració de residus i R.D. 1217/1997 sobre incineració de
residus perillosos.
Llei 16/2002, de 1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació i
reglaments posteriors que la desenvolupen.
Ordre 304/2002 del Ministeri de Medi Ambient, per la que es publiquen les
operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus, i
correcció d’errors publicada en B.O.E. del 12/03/2002.
R.D. 1481/2001 pel que es regula l’eliminació de residus mitjançant dipòsit en
abocador.
R.D. 1378/1999 pel que s’estableixen mesures per a l’eliminació i gestió dels PCB,
PCT i aparells que el continguin, i R.D. 228/2006 que el modifica.
Llei 10/1998 de Residus (BOE núm. 96, de 22 d’abril) i llei 62/2003 que la modifica.
Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’Envasos i Residus d’Envasos i R.D. 782/1998 i
252/2006 que la desenvolupen i modifiquen.
R.D. 45/1996 pel que es regulen diversos aspectes relacionats amb les piles i els
acumuladors que continguin determinades substàncis perilloses.
R.D. 363/1995 d’aprovació del Reglament sobre notificació de substàncies noves i
classificació, envasatge i etiquetatge de substàncies perilloses.
Llei 20/1986 bàsica de residus tòxics i perillosos i R.D. 952/1997 i 833/1998 que la
desenvolupen.
Tota aquella normativa de Prevenció i Seguretat i Salut que resulti d’aplicació degut
a la fabricació, distribució o utilització de residus perillosos o els seus derivats.
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Característiques de l’obra
Generalitats
L’objecte de l’obra a realitzar, així com la seva descripció es detallen en el
corresponent “Projecte d’Execució”.
Aquest, recull la definició total de les fases de construcció, tant les d’obra civil,
estructures, feina de paleta i acabats, així com l’anàlisi de les instal·lacions de
climatització, protecció contra incendis, electricitat, gas, fontaneria, sanejament,
comunicacions, seguretat i urbanització.

Emplaçament
Obra

NOVA XARXA CLAVEGUERAM CARRER MAJOR RIERA DE GAIÀ

Adreça
Municipi

La Riera de Gaià

Província

Termini d’execució
El termini d’execució serà de 4 mesos, a partir de la data de l’acta de
replantejament.

Agents i responsables dels residus
Promotor

Ajuntament de La Riera de Gaià

Projectista
Director d’obra
Director
d’execució d’obra

Productor

Posseïdor

Gestor
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Identificació dels residus generats
Els possibles residus generats que figuren a continuació, estan codificats segons la
Llista Europea de Residus, tal com s’estableix a l’Ordre MAM/304/2002. No es
consideren inclosos en el còmput general els materials que no superin 1 m3
d’aportació i no siguin considerats perillososo i requereixin per tant un tractament
especial.
RCDs Nivell I
TERRES I PEDRES PROCEDENTS D’EXCAVACIÓ

RCDs Nivell II
RCD DE NATURALESA NO PÈTRIA

RCD DE NATURALESA PÈTRIA

RCD POTENCIALMENT PERILLOSOS I ALTRES
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Estimació de quantitats previstes
Residus no perillosos
Codi LER, descripció i unitat de mesura

18 m3

Residus perillosos
Codi LER, descripció i unitat de mesura
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Mesures per a la prevenció de
generació de residus
Sota el concepte de prevenció s’hi inclouen totes aquelles mesures que
aconsegueixin reduir la quantitat de residus de construcció i demolició (RCD) que
sense la seva aplicació es produirien, o bé que aconsegueixin reduir la quantitat de
substàncies perilloses contingudes en els RCD que es generin.
També s’hi inclouen a dins de concepte de prevenció totes aquelles mesures que
millorin la reciclabilitat dels productes que, amb el temps, es convertiran en
residus, en particular disminuint-ne el seu contingut en substàncies perilloses.
Totes les mesures anteriors, s’han d’apuntar a la reducció en origen de la generació
de RCD.
Mesures a adoptar per a prevenir la generació de RCD
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Mesures per a la separació de
residus
Els residus de construcció i demolició es separen en fraccions quan la quantitat
prevista així ho obligui. Aquestes fraccions s’emmagatzemaran en recipients
independents per a cada tipus.
Aquesta separació la realitzarà preferentment el posseïdor dels residus, i si no fos
tècnicament possible, la realitzarà el gestor de residus en les instal·lacions
adequades.

Residu
Formigó i Asfalts

Obra (t)

Llindar (t) Separació

15,00

80 Opcional

Maons i materials ceràmics

1,00

40 Opcional

Metalls i aleacions

0,00

2 Opcional

Fusta

0,00

1 Opcional

Vidre

0,00

1 Opcional

Plàstic

0,50

0,5 Opcional

Paper i cartró

0,50

0,5 Opcional
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Reutilització, valorització o
eliminació de residus
Els residus perillosos que es generin en l’obra s’entregaran a un gestor autoritzat de
residus perillosos.
Els residus no perillosos es gestionaran de la següent forma:
Codi LER, descripció i unitat de mesura

Destí

Reaprofitament a l’obra com a material de rebliment

Trasllat a abocador autoritzat ( El Llorito a Tarragona)
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Prescripcions tècniques per a la
gestió de residus
Amb caràcter general
Prescripcions a incloure en el plec de prescripcions tècniques del projecte, en relació
amb l’emmagatzematge, manipulació i, en el seu cas, altres operacions de gestió
dels residus de construcció i demolició en obra.
Gestió de residus de construcció i demolició
Gestió de residus segons RD 105/2008, realitzant-se’n la identificació d’acord amb
la Llista Europea de Residus publicada per Ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer o
les seves modificacions posteriors.
La segregació, tractament i gestió de residus es realitzarà mitjançant el tractament
corresponent per part d’empreses homologades mitjançant contenidors o sacs
industrials que compliran les especificacions vigents en cada comunitat.
Certificació dels mitjans utilitzats
És obligació del contractista proporcionar a la direcció facultativa de l’obra i a la
propietat dels certificats dels contenidors utilitzats així com dels punts d’abocament
final, ambdós emesos per entitats autoritzades i homologades.
Neteja de les obres
És obligació del contractista mantenir netes les obres i els seus voltants tant de
runa com de materials sobrants, retirar les instal·lacions provisionals que no siguin
necessàries, així com executar tots els treballs i adoptar les mesures que siguin
apropiades per a que l’obra presenti bon aspecte.
Compra i emmagatzematge de materials
Comprar la mínima quantitat de productes auxiliars (pintures, dissolvents, greixos,
etc.) en envasos retornables de la major mida possible.
Inspeccionar els materials comprats abans d’acceptar-los.
Comprar els materials i productes auxiliars a partir de criteris ecològics.
Adquirir equips nous respectuosos amb el medi ambient.
Utilitzar els productes per la seva antiguitat a partir de la data de caducitat.
Netejar la maquinària i els diferents equips amb productes químics de menor
agressivitat ambiental (els envasos de productes químics tòxics s’han de tractar
com a residus perillosos).
Evitar fuites i vessaments dels productes perillosos mantenint els envasos
correctament tancats i emmagatzemats.

Amb caràcter particular
Per a les demolicions, es realitzaran actuacions prèvies tals com estintolaments,
apuntalaments, estructures auxiliars, etc. per a les parts perilloses, tant de la
pròpia obra com dels edificis contigus. Com a norma general, es procurarà actuar
retirant els elements contaminants o perillosos tan aviat com sigui possible, així
com els elements a conservar o valuosos (ceràmics, marbres, etc.)
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Seguidament s’actuarà desmuntant aquelles parts accessibles de les instal·lacions,
fusteria i resta d’elements que ho permetin. Per últim, es procedirà derribant-ne la
resta.
El dipòsit temporal de la runa es realitzarà o bé en sacs industrials de volum inferior
a 1m3 o bé en contenidors metàl·lics específics amb la ubicació i condicionat que
estableixin les ordenances municipals. Aquest dipòsit en apilaments, també haurà
d’estar en llocs degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus.
El dipòsit temporal per a RCD valoritzables (fustes, plàstics, ferralla, etc.) que es
realitzi en contenidors o en piles, s’haurà de senyalitzar i segregar de la resta de
residus d’una manera adequada.
Els contenidors hauran d’estar pintats en colors que en destaquin la visibilitat,
especialment durant la nit, i comptar amb una banda de material reflector,
d’almenys, 15 cm. al llarg de tot el seu perímetre. En els mateixos hi ha de figurar
la següent informació del titular: raó social, CIF, telèfon del titular del contenidor o
envàs i nombre d’inscripció en el registre de transportistes de residus. Aquesta
informació també haurà de quedar reflectida en els sacs industrials o altres
elements de contenció, a través d’adhesius, plaques, etc.
El responsable de l’obra a la que presta servei el contenidor adoptarà les mesures
necessàries per a evitar el dipòsit de residus aliens a la mateixa. Els contenidors
restaran tancats o coberts, almenys, fora de l’horari de treball, per a evitar el
dipòsit de residus aliens a les obres a la que presten servei.
En l’equip d’obra s’hauran d’establir els mitjans humans, tècnics i procediments de
separació que es dedicaran a cada tipus de RCD.
S’hauran d’atendre els criteris municipals establerts (ordenances, condicionants de
la llicència d’obres), especialment si obliguen a la separació en origen de
determinades matèries objecte de reciclatge o deposició. En aquest últim cas el
contractista s’assegurarà de realitzar una avaluació econòmica de les condicions en
les que és viable aquesta operació i les possibilitats reals de dur-la a terme, és a
dir, que l’obra o construcció ho permeti i que es disposi de plantes de reciclatge o
gestors adequats. La direcció facultativa serà l’última responsable de la decisió a
prendre i de la seva justificació davant les autoritats locals o autonòmiques
pertinents.
Al contractar la gestió dels RCD, cal assegurar-se que el destí final (planta de
reciclatge, abocador, pedrera, incineradora, planta de reciclatge de plàstics, fusta,
etc.) té l’autorització de l’òrgan competent en matèria mediambiental de la
Comunitat Autònoma i la inscripció en el registre corresponent. Així mateix es
realitzarà un estricte control documental: els transportistes i gestors de RCD
hauran d’aportar justificants impresos de cada retirada i entrega en destí final. Per
a aquells RCD (terres, petris, etc.) que siguin reutilitzats en altres obres o projectes
de restauració, s’haurà d’aportar evidència documental que ha estat així.
La gestió (tant documental com operativa) dels residus perillosos que es generin en
obra serà conforme a la legislació nacional vigent i als requisits de les ordenances
locals.
Així mateix els residus de caràcter urbà generats a les obres (restes de menjars,
envasos, fangs de fosses sèptiques…), seran gestionats d’acord amb els preceptes
marcats per la legislació i autoritat municipals.
Pel cas dels residus amb amiant, es seguiran els passos marcats per l’Ordre
MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la que es publiquen les operacions de
valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus, Annex II, llista de
Residus. En qualsevol cas, sempre es compliran els preceptes dictats pel Reial
Decret 108/1991, d’1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del
medi ambient produida per l’amiant, el Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel
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que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als
treballs amb risc d’exposició a l’amiant, així com la legislació laboral d’aplicació.
Les restes de rentat de canaletes/cisternes de formigó, seran tractades com a
residus de tipus formigó, i disposaran de recipients específics.
S’evitarà en tot moment la contaminació amb productes tòxics o perillosos dels
plàstics i restes de fusta per a la seva adequada segregació, així com la
contaminació dels apilaments o contenidors d’enderrocs amb components
perillosos.
Les terres superficials que puguin tenir un ús posterior per a jardineria o
recuperació de terres degradats, serà retirada i emmagatzemada durant el menor
temps possible, en cavallons d’altura no superior a 2 metres. S’evitarà la humitat
excessiva, la manipulació, i la contaminació amb altres materials.
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Plànols de les instal·lacions per a la
gestió de residus
Instal·lació
Baixants d’enderrocs

No

Apilaments o contenidors dels diferents tipus de RCD (terres, petris,
fustes, plàstics, metalls, vidres, cartrons, etc.)

No

Zones o contenidor per a rentat de canaletes i cubetes de formigó

No

Emmagatzematge de residus i productes tòxics potencialment perillosos

No

Contenidors per a residus urbans

No

Ubicació de materials reciclats com àrids, materials ceràmics o terres a
reutilitzar

Si

Transport directe a abocador de materials sobrants de
demolició/excavació

Si
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Pressupost de la gestió de residus
La valoració del cost previst per a la correcta gestió dels residus del projecte és la
següent:

Dins de les unitats d’obra corresponents s’ha inclòs el cànon d’abocador
corresponent.
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Annexe nº 4 - SEGURETAT I
SALUT
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Memòria de l’estudi de
seguretat i salut

Obra: NOVA XARXA CLAVEGUERAM CARRER MAJOR RIERA DE GAIÀ
Adreça: La Riera de Gaià
Província: Tarragona
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Memòria de l’estudi de seguretat i salut

1. Objecte de la memòria
El present estudi de seguretat i salut estableix les directrius en matèria de prevenció de riscos a seguir
durant l’execució de les obres corresponents a la construcció de NOVA XARXA CLAVEGUERAM
CARRER MAJOR RIERA DE GAIÀ.
Desenvolupa les previsions respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, la
definició dels riscos evitables i les mesures tècniques aplicables, els riscos no eliminables i les mesures
preventives i proteccions a utilitzar, així com els derivats dels treballs de reparació, conservació,
entreteniment i manteniment, i les instal·lacions sanitàries i comuns de l’obra que garanteixin la higiene i
benestar dels treballadors.
Aquest estudi de seguretat i salut es redacta d’acord amb el R.D. 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE nº 256
de 25/10/1997), sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de Construcció, establint-se la
seva obligatorietat per a les característiques de l’obra, en quant a pressupost, termini d’execució i nombre
de treballadors, analitzades en el Projecte d’execució.
Té per finalitat establir les directrius bàsiques que s’han de reflectir i desenvolupar en el “Pla de seguretat
i salut”, en el que s’analitzaran, estudiaran, desenvoluparan i contemplaran les previsions contingudes en
aquest document; el qual ha de presentar el promotor per a la seva aprovació pel Coordinador en matèria
de seguretat i salut en fase de projecte d’obra, o si aquest no existís, per la direcció facultativa, abans de
l’inici dels treballs.
L’aprovació de l’estudi quedarà reflectida en acta firmada pel tècnic competent que aprovi l’estudi i el
representant de l’empresa constructora o contractista principal, amb facultats legals suficients, o pel
propietari o promotor amb idèntica qualificació legal. L’Estudi es redacta considerant els riscos
detectables a sorgir en el transcurs de l’obra. Això no vol dir que no sorgeixin altres riscos, que hauran de
ser estudiats en el citat pla de seguretat i salut Laboral, de la forma més profunda possible, en el moment
que es detectin.
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Memòria de l’estudi de seguretat i salut

2. Agents de l’edificació
2.1. Promotor
Ajuntament de La Riera de Gaià

2.2. Projectistes
2.3. Autor de l’estudi de seguretat i salut
El mateix Autor del Projecte

2.4. Coordinador de seguretat i salut en la redacció del projecte
La intervenció de diferents projectistes en aquesta obra implica l’obligació del Promotor de designar un
Coordinador en matèria de Seguretat i salut durant l’elaboració del projecte (R.D. 1627/97, art. 3 paràgraf
1), nomenament que recau en:
El mateix Autor del Projecte
L’article 9 del R.D. 1627/1997 indica les obligacions del Coordinador en matèria de seguretat i salut
durant l’execució de l’obra.

Agents de l’edificació
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Memòria de l’estudi de seguretat i salut

3. Característiques de l’obra
3.1. Generalitats
L’objecte de l’obra a realitzar, així com la descripció de la mateixa es detallen en el corresponent
"Projecte d’Execució".
Aquest recull la definició total de les fases de construcció, tant les d’obra civil, estructures, obra de paleta
i acabats, així com l’anàlisi de les instal·lacions de climatització, protecció contra incendis, electricitat,
gas, fontaneria, sanejament, comunicacions, seguretat i urbanització.

3.2. Emplaçament
Obra:
Adreça:
Provincia:

NOVA XARXA CLAVEGUERAM CARRER MAJOR RIERA DE GAIÀ
La Riera de Gaià

3.3. Quadre de superfícies
No es tracta d’edificació. L’obra és de sanejament i per tant és al carrer ( carrer Major) en una superficie
de 700 m2 aprox

3.4. Termini d’execució
El termini d’execució serà de 4 mesos, a partir de la data de l’acta de replantejament.

3.5. Abocaments
L’abocament d’aigües brutes dels serveis higiènics s’efectuará al pou de registre de la Xarxa General de
Sanejament Municipal, o en el seu defecte en una fosa séptica adequada.

3.6. Subministraments
S’hauran de sol·licitar els subministraments d’aigua potable, energia elèctrica i telèfon, cursant-se les
corresponents peticions d’escomeses.

3.7. Serveis afectats
Abans de l’inici dels treballs es comunicarà a les empreses subministradores la realització de l’obra per a
que certifiquin l’existència o no de qualsevol servei que hagi de ser tingut en compte.

Característiques de l’obra
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4. Instal·lacions provisionals d’obra
4.1. Vestuaris i banys
En funció del nombre màxim d’operaris que es poden trobar a l’obra, treballant simultàniament, es
determina la superfície i els elements necessaris per a les instal·lacions, recollits en el pressupost adjunt
de seguretat i salut.
El Centre de treball disposarà de vestuaris i de banys per a ús del personal, degudament separats per als
treballadors de diferent sexe.
S’instal·larà un extintor de pols polivalent d’eficàcia 8A- 89B de 6 kg. a l’accés als locals.

4.2. Menjador i locals de descans i allotjament
Si l’obra, per la seva distància a centres urbans, per la seva mida o altres característiques, ho requerís,
comptarà amb locals adequats per a aquests usos i amb l’equipament corresponent, segons consta a
l’amidament adjunt de seguretat i salut.
Els terres, parets i sostres dels banys, vestuaris i dutxes, seran continus, llisos i impermeables, en tons
clars i amb materials que permetin el rentat amb líquids desinfectants o antisèptics amb la freqüència
necessària.
Tots els elements com aixetes, desaigües, ruixadors de dutxes, etc., estaran en perfecte estat de
funcionament i els bancs i taquilles, aptes per a la seva utilització.
En el vestuari, en el quadre situat a l’exterior, es col·locaran de forma ben visible les adreces dels centres
mèdics, indicant-ne l’adreça i número de telèfon, així com d’altres telèfons d’interès.
Tots els locals estaran convenientement dotats de llum i calefacció, i amb la màxima ventilació possible.

Instal lacions provisionals d’obra
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Memòria de l’estudi de seguretat i salut

5. Formació i primers auxilis
5.1. Formació en seguretat i salut
El treballador rebrà la informació i formació adequades als riscos professionals existents en el lloc de
treball i de les mesures de protecció i prevenció aplicables a aquests riscos, així com en el manejament
dels equips de treball. Aquestes accions han d’estar recollides documentalment i convenientment
arxivades.
Aquesta formació serà exigible prèviament a l’entrada dels treballadors a l’obra i serà responsabilitat de
cada una de les empreses que hi intervinguin el fet d’impartir-la als treballadors al seu càrrec, ja siguin
subcontractades o no.
Igualment, el treballador serà informat de les activitats generals de prevenció a l’Empresa.

5.2. Reconeixement mèdic
Tot el personal que comenci a treballar a l’obra hauràd’ haver passat un reconeixement mèdic previ que
es repetirà en el període màxim d’un any.

5.3. Farmaciola
En el centre de treball, en els vestuaris o a la caseta de l’encarregat, es col·locarà una farmaciola amb els
mitjans necessaris per a efectuar les cures d’urgència en cas d’accident i n’estarà al càrrec una persona
capacitada designada per l’empresa constructora.
La farmaciola es revisarà mensualment reposant-ne immediatament el material consumit, i haurà de
contenir: aigua oxigenada, alcohol de 96 graus, tintura de iode, mercurocrom, amoníac, cotó fluix, gases
esterilitzades, benes, esparadrap, apòsits adhesius, antiespasmòdics, termòmetre clínic, pinces, tisores,
torniquets, xeringues i agulles per a injectables d’un sol ús.

5.4. Malalties professionals
Les possibles malalties professionales que puguin originar-se en els treballadors d’aquesta obra són les
normals que tracta la Medecina del Treball i les prevencions de la Higiene Industrial.
Les causes de riscos possibles són: Ambient típic d’obra a la intempèrie, pols dels diferents materials
treballats a l’obra, sorolls, vibracions, contaminants com el derivat de la soldadura i accions de pastes
d’obra sobre la pell, especialment de les mans.
Per a la prevenció d’aquests riscos professionals es preveu, com a mitjans ordinaris, entre d’altres, la
utilització dels equips de protecció individual adequats.

Formació i primers auxilis
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Memòria de l’estudi de seguretat i salut

6. Mesures preventives
6.1. A les operacions d’edificació
6.2. A les operacions d’obra civil i urbanització
6.3. A la maquinària
A continuació es descriuen les mesures preventives comuns a tota la maquinària.
A continuació es descriuen les mesures preventives particulars de cadascuna de les màquines que
existeixen en l'obra. A més, cal considerar les mesures preventives comunes que acabem de ressenyar.

6.4. Als mitjans auxiliars

Mesures preventives
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7. Treballs posteriors
Es preveuran solucions per als possibles treballs posteriors, fonamentalment de manteniment i reparació.
Entre els més habituals hi ha:
Neteja i manteniment de cobertes, els seus desaigües i les instal·lacions tècniques que hi ha.
Neteja i manteniment exterior i interior de claraboies.
Neteja i repintat de façanes, patis i parets mitgeres i els seus components: fusteria, baranes, canalons,
canonades, etc.
Neteja i manteniment de falsos sostres, cels rasos, lluminàries, instal·lacions i altres elements situats a
una altura considerable.
Manteniment de locals amb instal·lacions o productes perillosos: cambres de comptadors, de calderes,
dipòsits de combustible, gasos, zones sotmeses a radiació, etc.
L’obra ha de comptar amb elements que permetin la realització d’aquests treballs de forma segura com:
ancoratges, suports per a fixar elements auxiliars o proteccions, accessos, etc. S’hauràd’ informar dels
dispositius de protecció a utilitzar i el seu ús.

Treballs posteriors
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8. PRESSUPOST
S’ha previst un pressupost de Seguretat i Salut de 1.200,00 €.

PRESSUPOST
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Document nº 2 - PLÀNOLS
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Document nº 3

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES
PARTICULARS
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES
1.- CONDICIONS GENERALS

1.1.- Aspectes generals.

En aquest capítol són especificades les propietats i característiques que han de
tenir el materials que hauran d'ésser utilitzats a l'obra. En el cas de que algun
material o característica no haguessin estat suficientment definits, haurà de
suposar-se que és el de millor qualitat que existeix al mercat dins la seva classe, i
que haurà d'acomplir la normativa tècnica vigent.

1.2.- Objecte, abast i disposicions generals.

1.2.1.- Objecte.

Aquest plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte en primer lloc
estructurar l'organització general de l'obra; en segon lloc, fixar les característiques
dels materials a emprar; igualment, establir les condicions que ha d'acomplir el
procés d'execució de l'obra; i per últim, organitzar el model i manera en que s'han
de realitzar els amidaments i abonaments de les obres.

1.2.2.- Àmbit d'aplicació.

El present plec s'aplicarà a totes les obres necessàries per

al Projecte

Constructiu de Nova Xarxa de Clavegueram Carrer Major Riera de Gaià.

1.2.3.- Instruccions, normes i disposicions aplicables.

Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les
contingudes en aquest Plec, les Disposicions que a continuació es relacionen,
sempre que no modifiquin ni s'oposin a allò que en ell s'especifica.
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Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i

-

Ponts PG. 3/75, aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976, amb les
modificacions i ampliacions introduïdes al seu articulat amb posterioritat.

-

Instrucció de formigó estructural EHE-98, aprovada per Reial Decret
2661/1998 de 11 de desembre.
-

Instrucció 8.3-IC “Senyalització d’obra”, de 31 d’agost de 1987.

-

Ordre circular 301/89 T sobre senyalització d’obra.

1.3.- Descripció de les obres.

1.3.1.- Descripció general de l'obra.

L'actuació que es contempla és dur a terme la instal·lació d’una nova xarxa
de clavegueram al carrer Major de La Riera de Gaià i diferents millores a la
xarxa d’aigua potable.
Les actuacions que comprèn aquest Projecte Constructiu es resumeixen en
els següents apartats:
a)
b)
c)
d)
e)

Demolicions i Moviments de Terra
Xarxa de Clavegueram
Actuació a les escomeses d’aigua potable
Paviments
Serveis Afectats i Estudi de Seguretat i Salut

a) Demolicions i Moviments de Terra
Les obres a realitzar són la demolició de tots els paviments dels carrers on
es realitza l’actuació i l’excavació de totes les rases necessàries
corresponents tant al col·lector general com a les escomeses individuals de
connexió dels habitatges, inclosa tota la càrrega i transport dels productes

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
BORRAS TOUS JOAN - ** el dia 21/02/2018 a les 16:45:00
Registrat d'entrada el dia 27/02/2018 a les 14:47:37 amb el número d'assentament 8004330008-1-2018-007107-2

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona.
Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EBF8532F6E041868720305262544CB2 i data d'emissió 09/05/2018 a les 18:09:10

d’excavació al punt indicat per a seu reaprofitament per al rebliment
posterior, i el transport de les sobres a abocador, inclòs el cànon
d’abocador.

b) Xarxa de Clavegueram
Es subministrarà i col·locarà la canonada de PEAD corrugada “magnum”
de 500 mm de diàmetre com a col·lector principal, al que s’aniran
connectant totes les escomeses individuals de cada habitatge, les quals
també es renovaran totalment. Es durà a terme la seva protecció
immediata amb sorra i es procedirà al seu recobriment amb formigó.
S’han previst totes les escomeses fins als límits de façana dels habitatges i
una partida d’ajuda al bombament de les aigües residuals mentre durin les
obres.

c) Actuació a les escomeses d’aigua potable
Es durà a terme la substitució de terminal de plàstic a llautó en totes les
escomeses d’aigua potable als habitatges. I també es realitzarà la
substitució i/o col·locació de noves claus de pas generals i de boques
d’incendis en la xarxa general d’aigua potable.

d) Paviments
Un cop finalitzada la nova xarxa de clavegueram es procedirà a executar
un nou paviment de formigó amb fibres que encintarà unes noves voreres a
base de panot de color a definit per la propietat i la direcció de les obres, tot
al mateix nivell i amb pendents cap al mig del carrer.
Ja des de les voreres es donarà aquest el bombament necessari amb
pendents cap al centre del carrer, i sempre regirà el criteri d’efectuar una
perfecta entrega a tots els accessos dels habitatges millorant, si és el cas,
els existents, i procurant evitar en tot moment la formació de tolls d’aigua al
carrer.
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El vials resultants tindran un bombament transversal cap al centre del
carrer al voltant del 2 %. Per tal de que l’aigua corri amb les màximes
garanties, es considerar no baixar d’aquest mínim del 2 % de pendent.
e) Serveis Afectats
S’han previst una sèrie de partides alçades per a possibles serveis afectats
d’aigua, llum, gas telèfon, etc., no previstos específicament en la resta
d’amidaments i preus del projecte. I s’inclou el corresponent Estudi de
Seguretat i Salut.
.
.

1.4.- Direcció d'obra.

La Direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte, així
com de les que corresponguin a ampliacions o modificacions establertes per
l’Ajuntament de La Riera de Gaià, estarà a càrrec d'una Direcció d'Obra
encapçalada per un tècnic titulat competent.

Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la
Direcció d'Obra gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar
en totes aquelles previsions o actuacions que porti a terme el Contractista.

Seran base per al treball de la Direcció d'Obra:

- Els plànols del projecte.
- El Plec de Condicions Tècniques.
- Els quadres de preus.
- El preu i termini d'execució contractats.
- El Programa de treball formulat pel Contractista i acceptat per l’Ajuntament.
- Les modificacions d'obra establertes per l’Ajuntament.
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Sobre aquestes bases, correspondrà a la Direcció d'Obra:

- Impulsar l'execució de les obres per part del contractista.
- Assistir al Contractista per a la interpretació dels documents del Projecte i fixació
de detalls de la definició de les obres i de la seva execució per a que es
mantinguin les condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat
previstes al Projecte.
- Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i inici de les obres i tenir
present que els replanteigs de detall es facin degudament per ell mateix.
- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular el
Contractista.
- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, tota la documentació que, d'acord amb
allò que estableix aquest Plec, el que estableix el Programa de Treball acceptat
i, el que determina les normatives que, partint d'ells, formuli la pròpia Direcció
d'Obra, correspongui formular al Contractista als efectes de programació de
detall, control de qualitat i seguiment de l'obra.
- Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que s'executi que
estimi necessàries per a tenir ple coneixement i donar testimoni de si
acompleixen o no amb la seva definició i amb les condicions d'execució i d'obra
prescrites.
- En cas d'incompliment de l'obra que s'executa amb la seva definició o amb les
condicions prescrites, ordenar al Contractista la seva substitució o correcció
paralitzant els treballs si ho creu convenient.
- Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificació d'activitats o que
cregui necessàries o convenients.
- Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista.
- Proposar la conveniència d'estudi i formulació, per part del Contractista,
d'actualitzacions del programa de Treballs inicialment acceptat.
- Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i
condicions d'obres ocultes, abans de la seva ocultació.
- Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra executada.
- Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics de l'execució de l'obra,
dels resultats del control i de l'acompliment dels Programes, posant-se de

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
BORRAS TOUS JOAN - ** el dia 21/02/2018 a les 16:45:00
Registrat d'entrada el dia 27/02/2018 a les 14:47:37 amb el número d'assentament 8004330008-1-2018-007107-2

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona.
Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EBF8532F6E041868720305262544CB2 i data d'emissió 09/05/2018 a les 18:09:10

manifest els problemes que l'obra presenta o pot presentar i les mesures preses
o que es proposin per a evitar-los o minimitzar-los.
- Preparació de la informació d'estat i condicions de les obres, i de la valoració
general d'aquestes, prèviament a la seva recepció per L’AJUNTAMENT.
- Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'ha
executat, per a lliurar a L’AJUNTAMENT un cop acabats els treballs.

El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions
complementàries que d'acord amb allò que estableix el Plec de Condicions
Tècniques del Projecte, li siguin dictades per la Direcció d'Obra per a la regulació
de les relacions entre ambdós en allò referent a les operacions de control,
valoració i en general, d'informació relacionades amb l'execució de les obres.

Per altra banda, la Direcció d'Obra podrà establir normatives reguladores de la
documentació o altre tipus d'informació que hagi de formular o rebre el
Contractista per a facilitar la realització de les expressades funcions, normatives
que seran d'obligat compliment pel Contractista sempre que, si aquest ho
requereix, siguin prèviament conformades per L’AJUNTAMENT.

El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que
estiguin capacitades i facultades per a tractar amb la Direcció d'Obra les diferents
matèries objecte de les funcions de les mateixes i en els diferents nivells de
responsabilitat, de tal manera que estiguin sempre presents a l'obra persones
capacitades i facultades per a decidir temes dels quals la decisió per part de la
Direcció d'Obra estigui encarregada a persones presents a l'obra, podent entre
unes i altres establir documentació formal de constància, conformitat o
objeccions.

La Direcció d'Obra podrà detenir qualsevol dels treballs en curs de la realització
que, al seu barem, no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la
documentació definitòria de les obres.
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1.5.- Desenvolupament de les obres.

1.5.1.- Replanteigs. Acta de comprovació del replanteig.

Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la
Direcció d'Obra, procediran a la comprovació de les bases de replanteig i punts
fixos de referència que constin al Projecte, aixecant-se Acta dels resultats.

A l'acta s'hi farà constar que, tal i com estableixen les bases del concurs i
clàusules contractuals, el Contractista, prèviament a la formulació de la seva
oferta, va prendre dades sobre el terreny per a comprovar la correspondència de
les obres definides al Projecte amb la forma i característiques del citat terreny. En
cas de que s'hagués apreciat alguna discrepància es comprovarà i es farà
constar a l'Acta amb caràcter d'informació per a la posterior formulació de plànols
d'obra.

A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits
de les obres a executar que, per sí mateixos o per motiu de la seva execució
puguin afectar terrenys exteriors a la zona de domini o serveis existents.

Aquestes afeccions es faran constar a l'Acta, a efectes de tenir-los en compte,
conjuntament amb els compromisos sobre serveis i terrenys afectats.

Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a portar a
terme l'obra. El Contractista informarà a la Direcció d'Obra de la manera i dates
en que programi portar-los a terme. La Direcció d'Obra podrà fer-li recomanacions
al respecte i, en cas de que els mètodes o temps d'execució donin lloc a errors a
les obres, prescriure correctament la forma i temps d'executar-los.

La Direcció d'Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels
replanteigs efectuats.
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1.5.2.- Plànols d'obra.

Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte
coneixement de la zona i característiques del terreny i materials, el Contractista
formularà els plànols detallats d'execució que la Direcció d'Obra cregui convenients, justificant adequadament les disposicions i dimensions que figuren en
aquests segons els plànols del projecte constructiu, els resultats dels replanteigs,
treballs i assaigs realitzats, els plecs de condicions i els reglaments vigents.
Aquests plànols hauran de formular-se amb suficient anticipació, que fixarà la
Direcció d'Obra, a la data programada per a l'execució de la part d'obra a que es
refereixen i ser aprovats per la Direcció d'Obra, que igualment, assenyalarà al
Contractista el format i disposició en que ha d'establir-los. Al formular aquests
plànols es justificaran adequadament les disposicions adoptades.

El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d'Obra fos imprescindible,
a introduir les modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions
d'estabilitat, seguretat i qualitat previstes al projecte, sense dret a cap modificació
al preu ni al termini total ni als parcials d'execució de les obres.

Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament
justificades, sobre l'obra projectada, a la Direcció d'Obra, qui, segons la
importància d'aquestes, resoldrà directament o ho comunicarà a L’AJUNTAMENT
per a l'adopció de l'acord que s'escaigui. Aquesta petició tampoc donarà dret al
Contractista a cap modificació sobre el programa d'execució de les obres.

Al cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar
el termini dins del qual precisa rebre la contestació per a que no es vegi afectat el
programa de treballs. La no contestació dins del citat termini, s'entendrà en tot cas
com a denegació a la petició formulada.

1.5.3.- Programes de treballs.
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Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un
programa de treball complert. Aquest programa de treball serà aprovat per
L’AJUNTAMENT al temps i en raó del Contracte.

L'estructura del programa s'ajustarà a les indicacions de L’AJUNTAMENT.
El programa de Treball comprendrà:

a) La descripció detallada del mode en que s'executaran les diverses parts de
l'obra, definint amb criteris constructius les activitats, lligams entre activitats i
durades que formaran el programa de treball.

b) Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i

obres provisionals,

inclosos camins de servei, oficines d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i
justificació de la seva capacitat per a assegurar l'acompliment del programa.

c) Relació de la maquinària que s'emprarà, amb cada expressió de les seves
característiques, on es troba cada màquina al temps de formular el programa i de
la data en que estarà a l'obra així com la justificació d'aquelles característiques
per a realitzar conforme a condicions, les unitats d'obra en les quals s'hagin
d'emprar i les capacitats per a assegurar l'acompliment del programa.

d) Organització de personal que es destina a l'execució de

l'obra, expressant on

es troba el personal superior, mitjà i especialista quan es formuli el programa i de
les dates en que es trobi a l'obra.

e) Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a
mensuals

de subministres,

l'obra, ritmes

previsió de la situació i quantia dels

emmagatzematges.

f) Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions tant per a
la seva reposició com per a l'obtenció, en cas necessari de llicències per això.

g) Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen
l'obra, establint el pressupost d'obra que cada mes es farà concret, i tenint en
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compte explícitament els condicionaments que per a l'execució de cada unitat
representen les altres, així com altres particulars no compreses en aquestes.

h) Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del
conjunt de l'obra.
Durant el curs de l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el
programa establert per a la contractació, sempre que, per modificació de les
obres, modificacions en les seqüències o processos i/o retards en la realització
dels treballs, L’AJUNTAMENT ho cregui convenient. La direcció d'Obra tindrà
facultat de prescriure al Contractista la formulació d'aquests programes
actualitzats i participar en la seva redacció.

A part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials
de detall d'execució que la Direcció d'Obra cregui convenients.

El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs
generals com parcials de detall, a les normes i instruccions que li dicta la Direcció
d'Obra.

1.5.4.- Control de qualitat.

La Direcció d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i
assaigs que cregui adients en qualsevol moment, havent el Contractista d'oferir-li
assistència humana i material necessari per això. Les despeses de l'assistència
no seran d'abonament especial.

Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o
qualitat, segons els materials o mètodes de treball utilitzats, la Direcció d'Obra
apreciarà la possibilitat o no de corregir-les i en funció d'això disposarà:

- Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles,
dins del termini que s'assenyali.
- Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i
especificades no comprometi la funcionalitat ni la capacitat de servei,
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seran tractades a elecció de L’AJUNTAMENT, com a incorregibles en
que quedi compromesa la seva funcionalitat i capacitat de servei, o
acceptades previ acord amb el Contractista, amb una penalització
econòmica.
- Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la
capacitat de servei, seran enderrocades i reconstruïdes a càrrec del
Contractista, dins del termini que s'assenyali.

Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions
especificades, i en cas de no ser reconstruïdes en el termini concedit,
L’AJUNTAMENT podrà encarregar el seu arreglament a tercers, per compte del
Contractista.

La Direcció d'Obra podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció
provisional d'aquestes, realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el
compliment de condicions i l'adequat comportament de l'obra executada.

Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la
seva part, està obligat a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva
correcta realització i a posar a disposició els mitjans auxiliars i personal que faci
falta a tal objecte.

De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta que es tindrà present per a la
recepció de l'obra.

El personal que s'ocupa de l'execució de l'obra, podrà ser recusat per la Direcció
d'Obra sense dret a cap indemnització per al Contractista.

1.5.5.- Mitjans del contractista per a l'execució dels treballs.

El Contractista és obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic,
auxiliar i operari que resulti de la documentació de l'adjudicació i quedi establert
al programa de treballs. Designarà de la mateixa manera, les persones que
assumeixin, per la seva part, la direcció dels treballs que, necessàriament,
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hauran de residir a les proximitats de les obres i tenir facultats per a resoldre
quantes qüestions depenguin de la Direcció d'Obra, havent sempre de donar
compte a aquesta per a poder absentar-se de la zona d'obres.

Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la
seva organització jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada
per la Direcció d'Obra que tindrà en tot moment la facultat d'exigir al Contractista
la substitució de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense
obligació de respondre de cap dels danys que al Contractista pogués causar
l'exercici d'aquella facultat. No obstant, el contractista respon de la capacitat i de
la disciplina de tot el personal assignat a l'obra.
De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromès
a tenir a l'obra, no podrà el Contractista disposar per a l'execució d'altres treballs,
ni retirar-la de la zona d'obres, excepte expressa autorització de la Direcció
d'Obra.

1.5.6.- Informació a preparar pel contractista.

El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la
Direcció d'Obra informes sobre els treballs de projecte, programació i seguiment
que li estiguin encomanats.

Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta
documentació vindrà fixada per la Direcció d'Obra.

Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal
de les dades bàsiques de la forma del terreny que obligatòriament haurà tingut
que prendre abans de l'inici de les obres, així com les de definició d'aquelles
activitats o parts d'obra que hagin de quedar ocultes.

Això darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra
prèviament a la seva ocultació.
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Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final
de les obres, a redactar per la Direcció d'Obra, amb la col·laboració del
Contractista que aquesta cregui convenient.

L’AJUNTAMENT no es fa responsable de l'abonament d'activitats per a les que
no existeixi comprovació formal de l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de
que qualsevol despesa que comportés la comprovació d'haver estat executades
les anomenades obres, sigui a càrrec del Contractista.

1.5.7.- Manteniment i regulació del trànsit durant les obres.

El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat
l'accés de vehicles al tall de treball des de la carretera així com la incorporació de
vehicles a la mateixa. A tal efecte està a disposició d'allò que estableixin els
organismes, institucions i poders públics amb competència i jurisdicció sobre el
trànsit.

1.5.8.- Seguretat i salut al treball.

És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència
a la prevenció de riscos laborals i a la seguretat i salut en la construcció, en
concret, de la Llei 31/1995, de 17 de gener, i del Reial Decret 1627/1997, de 24
d’octubre (BOE 25/10/97).

D'acord amb l'article 7 de l’esmentat Reial Decret el Contractista haurà d'elaborar
un "Pla de seguretat i salut" en el qual desenvolupi i adapti "L'estudi de seguretat i
salut" contingut al projecte, a les circumstàncies físiques, de mitjans i mètodes en
que desenvolupi els treballs.
Aquest Pla haurà de ser aprovat pel coordinador de seguretat i salut abans de
l’inici de les obres.

1.5.9.- Afeccions al medi ambient.
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El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries
perquè les afeccions al medi ambient siguin mínimes. Així, en l'explotació de
pedreres, graveres i préstecs tindrà establert un pla de regeneració de terrenys;
les plantes fabricants de formigons hidràulics o barreges asfàltiques, disposaran
dels elements adequats per evitar les fuites de ciment o pols mineral a
l'atmosfera, i de ciment, additius i lligants a les aigües superficials o subterrànies;
els moviments dins de la zona d'obra es produiran de mode que només s'afecti la
vegetació existent en allò estrictament necessari per a la implantació de les
mateixes; tota la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per rebaixar la
pol·lució fònica.

El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits a dalt
apuntats i qualssevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi
al medi ambient, havent de canviar els medis i mètodes utilitzats i reparar els
danys causats seguint les ordres de la Direcció d'Obra o dels organismes
institucionals competents en la matèria.

El contractista està obligat a facilitar les tasques de correcció mediambientals, tals
com plantacions, hidrosembrats i d'altres, encara que aquestes no les tingués
contractades, permetent l'accés al lloc de treball i deixen accessos suficients per
la seva realització.

1.5.10.- Abocadors

El contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que
prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de
seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.

1.5.11.- Execució de les obres no especificades en aquest plec.

L'execució de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual
no figuren en aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran
d'acord amb allò especificat per aquestes a la normativa vigent, o en el seu
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defecte, amb allò que ordeni el director de les obres, dins de la bona pràctica per
a obres similars.

1.6.- Amidament i abonament.

1.6.1.- Amidament de les obres.

La Direcció de l'Obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, l'amidament de les unitats d'obra
executades durant el període de temps anterior.

El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests
amidaments.

Per les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin
de quedar posterior i definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar a
la Direcció amb la suficient antelació, a fi de que aquesta pugui realitzar les
corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els plànols que les
defineixin, la conformitat de les quals subscriurà el Contractista o el seu delegat.

Si no hi hagués avís amb antelació, l'existència del qual cor- a acceptar les
decisions de l'Administració sobre el particular.

1.6.2.- Abonament de les obres.

1.6.2.a.- Preus unitaris.
Els preus unitaris que apareixen en lletra en el Quadre de preus núm. 1, serà el
que s'aplicarà als amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada
unitat d'obra.

La descomposició dels preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 2,
és d'aplicació exclusiva a les unitats d'obra incompletes, no podent-se el
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contractista reclamar modificació de preus en lletra del Quadre núm. 1, per a les
unitats totalment executades, per errors o omissions en la descomposició que
figura en el Quadre de Preus núm. 2.

Encara que la justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex
a la Memòria, s'emprin hipòtesi no coincidents amb la forma real d'executar les
obres (jornals i mà d'obra necessària, quantitat, tipus i cost horari de maquinària,
transport, nombre i tipus d'operacions necessàries per completar la unitat d'obra,
dosificació, quantitat de materials, proporció de varis corresponents a diversos
preus auxiliars, etc), aquests extrems no podent argüir-se com a base per a la
modificació del corresponent preu unitari i estan continguts en un document
merament informatiu.

1.6.2.b.- Altres despeses per compte del contractista.

Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi
explícitament el contrari, les següents despeses, a títol indicatiu i sense que la
relació sigui limitadora.

- Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions
auxiliars, incloses les d'accés.
- Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i
materials.
- Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament,
dany o incendi, acomplint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i carburants.
- Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i brossa.
- Les despeses de conservació de desguassos.
- Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de tràfic
i altres recursos necessaris per a proporcionar seguretat dins de les obres.
- Les despeses de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja general
de l'obra quan es finalitzi.
- Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al
subministrament de l'aigua i energia elèctrica necessaris per a les obres.
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- Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals.
- Les despeses de retirada dels materials rebutjats i correcció de les deficiències
observades i posades de manifest pels corresponents assaigs i proves.
- Els danys causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei.
- Despeses d'establiment, millora i manteniment dels camins d'accés al tall.

2.- MATERIALS BÀSICS.

2.1.- Aspectes generals.

En aquest capítol són especificades les propietats i característiques que han de
tenir el materials que hauran d'ésser utilitzats a l'obra. En el cas de que algun
material o característica no haguessin estat suficientment definits, haurà de
suposar-se que és el de millor qualitat que existeix al mercat dins la seva classe, i
que haurà d'acomplir la normativa tècnica vigent.

2.2.- Materials per a paviments.

2.2.1.- Tot-ú artificial.

Els materials procediran de la trituració de pedra de cantera o grava natural. El
rebuig pel tamís 5 UNE serà com a mínim de setanta-cinc (75%) per cent.

2.2.1.a.- Composició granulomètrica.

La corba granulomètrica del material estarà compresa en el fus ZA (40).
2.2.1.b.- Duresa.

El coeficient de desgast de Los Angeles segons la Norma NLT 149/72, serà
inferior a trenta-cinc.(35).

2.2.1.c.- Plasticitat.
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El material serà no plàstic.
El equivalent d’arena serà superior a trenta (30).
Les anteriors determinacions es faran d’acord amb les Normes d’assaig: NTL105/72, NTL-106/72 i NTL-113/72.

2.3.- Beurades, morters i formigons.

2.3.1.- Aigua per a beurades, morters i formigons.

Les característiques de l'aigua a emprar per a beurades, morters i formigons
s'ajustaran a allò prescrit a la instrucció per al projecte i execució d'obres de
formigó en massa o armat, EHE-98.

La presa de mostres i assaigs corresponents al compliment de condicions es
faran d'acord amb els mètodes d'assaig UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE
7178, UNE 7234, UNE 7235 i UNE 7236.

2.3.2.- Granulats per a morters i formigons.

Les característiques dels granulats per morters i formigons s'ajustaran a les
especificacions de les instruccions per al projecte i execució d'obres de formigó
en massa o armat EHE-98.

El Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra les pedreres o dipòsits
que, per a l'obtenció d'àrids de morters i formigons, es proposi emprar, aportant
tots els elements justificatius tocant a l'adequació de les esmentades procedències que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra.
Aquest podrà refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a
un control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.

Els àrids destinats a la fabricació de formigons s’hauran de sotmetre a l’assaig
d’identificació per raigs X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap
component expansiu. En cas contrari seran rebutjats i no es podran emprar.
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Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència
dels àrids, on es facin constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 i
la instrucció EHE-98, aprovada pel Reial Decret 1039/1991 per a ser utilitzats
en la fabricació de formigons.

2.3.3.- Ciments.

El ciment a emprar per a formigons complirà allò establert al Reial Decret
776/1997 de 30 de maig pel qual s’aprova la “Instrucció per a la recepció de
ciments (RC-97).”

Així mateix, compliran amb allò especificat a l’article 202 del PG-3 i amb les de
l’EHE-98 i les de les Normes UNE 80.301.96, 80.303.96, 80.305.96, 80.306.96,
80.307.96, 80.310.96.

Es prohibeix la utilització de ciments de tipus no homologats o que, encara que
corresponent a tipus homologats, tinguin mancança de certificat de conformitat
de producte, segons les especificacions recollides en el R.D.1313/1998.

En el cas que el ciment posseeixi la marca de qualitat de producte reconeguda,
se l’eximirà dels assaigs de recepció previstos en la instrucció, excepte dubte
raonable i sense perjudici de les facultats que corresponen al director d’Obra.

En qualsevol cas s’ha d’exigir als fabricants de formigó els controls de recepció
especificats a la RC-97 per als ciments sense marca de qualitat.

El ciment a emprar en cas de considerar-se necessari en el filler de les mescles
bituminoses serà del tipus I/32,5 i complirà amb allò especificat en la Instrucció
abans esmentada.

2.3.4.- Additius per a beurades, morters i formigons.

Els additius a emprar en la fabricació de beurades, morters i formigons s'ajustaran
a les prescripcions de les instruccions EHE-98
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Els additius seran assajats abans de la seva utilització en les mateixes condicions
que les formules de treball a utilitzar tal i com s'indica posteriorment.

2.3.5.- Beurades per a injecció de beines de pretesat.

Les característiques de les beurades d'injecció de les beines de pretesat
s'ajustaran a allò prescrit a la instrucció EHE-98.

2.3.6.- Morters sense retracció.

Es defineixen en aquest plec el morter sense retracció com aquell que o bé el
material base no es un ciment pòrtland, o bé aquell que essent el ciment pòrtland
el seu principal constituent conté additius que li confereixen:
- curt temps d'adormiment.
- alta resistència a curt termini.
- retracció compensada.
- gran fluïdesa.
Les característiques mínimes que deuen complir aquests productes son:
Expansió a 28 dies................................................................................ 0,05 %.
Resistència a compressió a 24 h ................................................... 200 kg/cm2.
Resistència a compressió a 28 d ................................................... 450 kg/cm2.
Mòdul d'elasticitat a 28 d ......................................................... 300.000 kg/cm2.
Adherència al formigó a 28 d ........................................................... 30 kg/cm2.

Aquest producte s'obté en el mercat en forma de morter preparat llest per al seu
ús. Se mesclarà amb aigua en la proporció indicada pel fabricant i se col·locarà
de forma manual.

2.3.7.- Formigons.

Per a la seva utilització als diferents elements de les estructures i d'acord amb
la seva resistència característica, determinada segons les normes UNE 7240 i
UNE 7242, s'estableixen els següents tipus de formigons:
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-

Formigó tipus A.- Per a la seva utilització en neteja de fonaments. La seva
resistència característica arribarà com a mínim als quinze Newtons per
milímetre quadrat (15 N/mm²).

-

Formigó tipus B.- Per a la seva utilització en sabates, fonaments aixi com
en llosas de transició al darrera d’estreps i pilons. La seva resistència
característica arribarà com a mínim als vint-i-cinc Newtons per milímetre
quadrat (25 N/mm²).

-

Formigó tipus C.- Per a la seva utilització en alçats de piles, estreps, murs,
marcs i llosas de compression de taulers de bigas. La seva resistència
característica arribarà com a mínim als trenta Newtons per milímetre
quadrat (30 N/mm²).

-

Formigó tipus D.- Per a la seva utilització en prelosas prefabricadas en
tauler de bigas i voltas prefabricadas en fals tunels. La seva resistència
característica arribarà com a mínim als quaranta Newtons per milímetre
quadrat (40 N/mm²).

-

Formigó tipus E.- Per a la seva utilització en bigas prefabricadas. La seva
resistència característica arribarà com a mínim als cinquanta Newtons per
milímetre quadrat (50 N/mm²).

A més a més de l'EHE-98 I RC-97 es tindrà present el següent:
Les dosificacions s'establiran d'acord amb el contingut de l'apartat 610.4 del
capítol 610 del PG-3.

Per a cada tipus de formigó existiran tantes fórmules de treball com mètodes de
posada en obra tingui intenció de fer servir el Contractista.

Per als formigons tipus C, D i E i formigons de característiques superiors es
realitzaran els assaigs previs i característics del formigó amb els criteris establerts
a la instrucció EHE-98. Els assaigs podran iniciar-se a la formigonera de
laboratori, però per a l'aprovació definitiva de la fórmula de treball es realitzaran
sèries de provetes a partir d'una formigonera idèntica a la que s'emprarà a l'obra.
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A partir d'aquests resultats es comprovarà que la resistència característica
resultant és superior a la del Projecte.

La Direcció d'Obra podrà imposar una mida màxima de granulat per a les
diferents dosificacions.

La treballabilitat del formigó resultant serà tal que amb els mitjans de col·locació
proposats pel Contractista s'executi un formigó compacte i homogeni.

Els additius, plastificants, retardadors d'adormiment, superfluidificants, etc. que
s'emprin hauran de ser aprovats per la Direcció d'Obra.

El contractista mantindrà als talls de treball un superfluidificant, que prèviament
haurà estat assajat, per a barrejar-lo amb el formigó en cas de que s'excedís la
tolerància a l'assentament del cons d'Abrams per defecte. La direcció d'obra
podrà refusar el camió que vingués amb aquest defecte d'assentament o bé
podrà obligar al Contractista a emprar el superfluidificant sense cap dret a
percebre cap abonament.

No s'iniciarà el formigonat sense l'aprovació per part de la direcció d'obra de la
dosificació, mètode de transport i posada en obra.

Assaigs de control.- D'acord amb allò prescrit a la instrucció EHE-98 els assaigs
de control de formigons es realitzaran als següents nivells:

Formigons tipus A, B, C, D i E

Nivell control estadistic modalitat 3

Si es pretén emprar formigó preparat el Contractista haurà d'aportar amb
antelació suficient al Director d'Obra, i sotmetre a la seva aprovació la següent
documentació:

- Planta preparadora:

Propietari o raó social (nom i cognoms, direcció postal, número de telèfon).
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Composició de la planta: Aplec de granulats (nombre i capacitat de cada un);
tremuges de predosificació; sistema de dosificat i exactitud d'aquest; dispositius
de càrrega; mesclador (marca del fabricant i model, tipus, capacitat de pastada,
temps de pastada, producció horària, comandament i control, etc.); magatzems o
sitges de ciment (nombre i capacitat, origen i forma de transport a planta, marca,
tipus i qualitat, etc.).

Composició del laboratori de la planta; assaigs de control que es realitzen
habitualment en àrids, ciment, additius, aigua, formigó fresc i curat.

- Identificació dels granulats:
Procedència i assaigs d'identificació.

- Identificació del ciment:
Procedència i assaigs de recepció.

- Dosificacions a emprar en cada tipus de formigó:

Pesos de cada fracció de granulats, ciment, aigua i additius per metre cúbic,
granulometries sense i amb ciment, consistència i resistències al trencament
obtingudes.

La planta acceptada haurà de permetre el lliure accés de la Direcció d'Obra a les
seves instal·lacions i a la revisió de totes les operacions de fabricació i control.

La fabricació, transport, abocament, compactació i curat s'efectuaran acomplint
les prescripcions dels apartats 610.6, 7, 8, 9 i 12 de l'article 610 del PG-3. Les
toleràncies de les superfícies obtingudes seran les assenyalades a l'apartat
610.13.

Quant a l'apartat 610.3 del PG-3, referent al període de curat, es substitueix el
període mínim de 3 dies pel de 7 dies.
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2.4.- Canonades

S'han d'utilitzar les canonades descrites a la documentació del Projecte.
Tuberia de PEAD corrugat Magnum de 500 mm
Tuberia de PVC llisa de 160 mm, 250 mm i 300 mm

3.- UNITATS D'OBRA, PROCÉS D'EXECUCIÓ I CONTROL.

3.1.- Treballs generals.

3.1.1.- Replantejament.

A partir de la Comprovació del Replanteig de les obres, tots els treballs de
replanteig necessaris per a l'execució de les obres seran realitzats per compte i
risc de contractista.

El director comprovarà el replanteig executat pel contractista i aquest no podrà
iniciar l'execució de cap obra o part d'ella, sense haver obtingut del Director la
corresponent aprovació del replanteig.

L'aprovació per part del Director de qualsevol replanteig efectuat pel contractista
no disminuirà la responsabilitat d'aquest en l'execució de les obres. Els perjudicis
que ocasionessin els errors del replanteigs per al contractista hauran de ser
solucionats a càrrec d'aquest en la forma que indiqui el Director.

El contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, aparell i equips de
topografia, personal tècnic especialitzat, i mà d'obra

auxiliar, necessaris per

efectuar els replanteigs al seu càrrec i materialitzar els vèrtexs, bases, punts i
senyals anivellats. Tots els medis materials i de personal esmentats tindran la
qualificació adequada al grau d'exactitud dels treballs topogràfics que requereixi
cada una de les fases de replanteig d'acord amb les característiques de l'obra.
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En les comprovacions del replanteig que la Direcció efectuï, el contractista, al seu
càrrec, proporcionarà l'assistència i ajuda que el director demani, evitarà que els
treballs d'execució de les obres interfereixin o entorpeixin les operacions de
comprovació i. quan sigui indispensable, suspendrà els esmentats treballs, sense
que per això tingui dret a cap indemnització.

El contractista executarà al seu càrrec els accessos, corrioles, escales,
passarel·les i bastides necessàries per la realització de tots els replanteigs, tant
els efectuats per ell mateix com per la Direcció per les comprovacions dels
replanteigs i per la materialització dels punts topogràfics esmentats anteriorment.

El contractista serà responsable de la conservació durant el temps de vigència del
contracte, de tots els punts topogràfics materialitzats en el terreny i senyals
anivellades, tenint que reposar al seu càrrec, els que per necessitat d'execució de
les obres o per deteriorament haguessin sigut moguts o eliminats, el que
comunicarà per escrit al director, i aquest donarà les instruccions oportunes i
ordenarà la comprovació dels punts recuperats.

3.1.2.- Accés a les obres.

Excepte prescripció específica en algun document contractual, seran de compte i
risc del contractista, totes les vies de comunicació i les instal·lacions auxiliars per
transport, tals com carreteres, camins, sendes, passarel·les, plànols inclinats,
muntacàrregues per al accés de persones, transports de materials a l'obra, etc.

Aquestes vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran gestionades,
projectades, construïdes, conservades, mantingudes i operades, així com
demolides, desmuntades, retirades, abandonades o lliurades per usos paleriors
per compte i risc del contractista.

L’AJUNTAMENT es reserva el dret a què aquelles carreteres, camins, sendes i
infrastructures d'obra civil i/o instal·lacions auxiliars de transport, que el Director
consideri d'utilitat per a l’explotació de l'obra definitiva o per altres fins que la
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Direcció estimi convenients, siguin lliurats pel contractista a l'acabament de la
seva utilització per aquest, sense que per això el contractista hagi de percebre
cap abonament.

El contractista tindrà que obtenir de l'autoritat competent les oportunes
autoritzacions i permisos per a la utilització de les vies i instal·lacions, tant de
caràcter públic com privat.

L’AJUNTAMENT es reserva el dret que determinades carreteres, camins, sendes,
rampes i d'altres vies de comunicació construïdes per compte del contractista,
puguin ser utilitzades gratuïtament per si mateix o per altres contractistes per la
realització de treballs de control de qualitat, auscultació, reconeixement i
tractament del terreny, sondeigs, injeccions, ancoratges, fonaments indirectes,
obres especials, muntatge d'elements metàl·lics, mecànics, elèctrics, i d'altres
equips d'instal·lació definitiva.

3.1.3.- Instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars.

Constitueix obligació del contractista el projecte, la construcció, conservació i
explotació, desmuntatge, demolició i retirada d'obra de totes les instal·lacions
auxiliars d'obra i de les obres auxiliars, necessàries per a l'execució de les obres
definitives.

Es consideraran instal·lacions auxiliars d'obra les que, sense caràcter limitatiu,
s'indiquen a continuació:

a) Oficines del contractista.
b) Instal·lacions per serveis del personal.
c) Instal·lacions per als serveis de seguretat i vigilància.
d) Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del contractista.
e) Instal·lacions d'àrids; fabricació, transport i col·locació del formigó, fabricació de
mescles bituminoses, excepte si en el contracte d'adjudicació s'indiqués altre
cosa.
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f) Instal·lacions de subministrament d'energia elèctrica i enllumenat per a les
obres
g) Instal·lacions de subministrament d'aigua.
h) Qualsevol altre instal·lació que el contractista necessiti per a l'execució de
l'obra.

Es consideraran com a obres auxiliars les necessàries per a l'execució de les
obres definitives que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació:

a) Obres per al desviament de corrents d'aigües superficials tals com a talls,
canalitzacions, canalitzacions, etc.
b) Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball.
c) Obres de protecció i defensa contra inundacions.
d) Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freàtic.
e) Estrebades, sosteniments i consolidació del terreny en obres a cel obert i
subterrànies.
f) Obres provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles,
requerits per a l'execució de les obres objecte del contracte.

Durant la vigència del contracte, serà de compte i risc del contractista el
funcionament, la conservació i el manteniment de totes les instal·lacions auxiliars
d'obra i obres auxiliars.

3.1.4.- Maquinària i mitjans auxiliars.

El contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se i disposar en
obra de totes les màquines, útils i mitjans auxiliars necessaris per a l'execució de
les obres, en les condicions de qualitat, potència, capacitat de producció i en
quantitat suficient per a complir totes les condicions del contracte, així com a
manejar-los, mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los adequada i correctament.

La maquinària i els mitjans auxiliars que s'hagin d'utilitzar per l'execució de les
obres, la relació de la qual figurarà entre les dades necessàries per a
confeccionar el Programa de Treball, hauran d'estar disponibles a peu d'obra amb
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suficient antelació al començament del treball corresponent, per que puguin ser
examinats i autoritzats, en el seu cas, pel Director.

L'equip quedarà adscrit a l'obra en tant estiguin en execució les unitats en que ha
d'utilitzar-se, en la intel·ligència que no es podrà retirar sense consentiment
exprés del Director i havent estat reemplaçats els elements avariats o inutilitzats
sempre que la seva reparació exigeixi terminis que aquell estimi han d'alterar el
Programa de Treball.

Si durant l'execució de les obres el Director observés que, per canvi de les
condicions de treball o per qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin
idonis al fi proposat i al compliment del programa de Treball, hauran de ser
substituïts, o incrementats en nombre, per altres que ho siguin.

El contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del
contracte, es veiés obligat a augmentar la importància de la maquinària, dels
equips o de les plantes i dels medis auxiliars, en qualitat, potència, capacitat de
producció o en nombre, o a modificar-lo respecte de les seves previsions.

Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article, es consideraran
incloses en els preus de les unitats corresponents i, en conseqüència, no seran
abonades separadament, malgrat expressa indicació en contrari que figuri en
algun document contractual.

3.2.- Moviment de terres.

3.2.1.- Demolicions.

a) Definició.
Consistirà en demoldre , extraure i retirar tots els paviments afectats.

b) Execució de les obres.
Aquesta unitat s’executarà per trams que definirà la Direcció d’obres
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3.2.1.- Excavacions de les rases.

3.2.1.a.- Consideració general.

No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no es porti a terme en totes les
fases amb referències topogràfiques precises.

- Excavació.
- Càrrega i transport al lloc d'aplegament o a l'abocador.
- Descàrrega i recapte en lloc autoritzat pel Director d'Obra.
- Conservació dels aplec de terra vegetal fins a la seva posterior utilització.

- Execució de les obres.
Abans del començament dels treballs el Contractista sotmetrà a l'aprovació del
Director d'Obra un pla de treball en el que figurin les zones en que s'ha d'extreure
el material i els llocs escollits per l'aplec. Un cop aprovat l'esmentat pla es
començaran els treballs.

3.2.2.- Canonades.

No s'autoritzarà l'execució de cap canonada que no es porti a terme en totes
les fases amb referències topogràfiques precises.
En aquest cas les referències seran tots els pous de registre existents i les
escomeses a tots els habitatges.

3.2.3.- Tot-ú artificial.

-Definició.
Aquesta unitat d’obra inclou, sense que la relació sigui limitadora:
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- La preparació i comprovació de la superfície d’assentament.
- L’extensió i humectació en cas de que així procedeixi i compactació de cada
tongada.
- Refí de la superfície de la última tongada.
- Tots els treballs, maquinària, materials i medis auxiliars que siguin necessaris
per a correcta execució d’aquesta unitat d’obra.
- Extensió de tongada.

La capa de tot-u artificial s’estendrà en una única tongada. L’equip emprat per al
seu estès haurà d’ésser aprovat pel Director de l’Obra.

3.2.4.- Paviments de formigó i voreres enrasades a paviment i accés
actual als habitatges.

MATERIALS

•

Formigó H-200 AMB FIBRES

•

Panot segons la descripció en documents del Projecte

Els materials utilitzats en l’execució de les obres compliran les condicions que
aquest plec i la instrucció EHE exigeix per a ells.

Joan Borràs i Tous
Enginyer de Camins, Canals i Ports
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CODI
RESUM
UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
________________________________________________________________________________________________________________________________________

1

DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRA

E0364
Act0010

M2 Demolició quals.paviment 15cm
Carrer MAJOR

1

660,00

E0443
Act0010
Act0010
Act0010
Act0010
Act0010

M3 Exc.Reblim.rases mecànic+bomb
Carrer MAJOR
1
1
1
1
Escomeses
42

43,50
35,00
46,00
8,00
3,00

660,00
660,00
__________________________________________
660,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,80

1,80
1,80
1,80
1,80
1,00

78,30
63,00
82,80
14,40
100,80
339,30
__________________________________________
339,30

____________________________________________________________________________________________________
20 febrer 2018

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
BORRAS TOUS JOAN - ** el dia 21/02/2018 a les 16:45:00
Registrat d'entrada el dia 27/02/2018 a les 14:47:37 amb el número d'assentament 8004330008-1-2018-007107-2

Pàgina 1

PRESSUPOST I AMIDAMENTS
NOVA XARXA CLAVEGUERAM CARRER MAJOR

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona.
Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EBF8532F6E041868720305262544CB2 i data d'emissió 09/05/2018 a les 18:09:10

CODI
RESUM
UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
________________________________________________________________________________________________________________________________________

2

XARXA CLAVEGUERES

E0572
Act0010
Act0010
Act0010
Act0010

Ml
Tub de PEAD magnum corrugat 500 mm
Carrer MAJOR
1
43,50
1
35,00
1
46,00
1
8,00

E0573
Act0010

Ut

E0568
Act0010

Ut

E0570
Act0010

Pa

E0790
Act0010
Act0010
Act0010
Act0010
Act0010

M3 Formigó HM 20 de protecció
Carrer MAJOR

E3701
Act0010

Ut

1,00
1,00
1,00
1,00

43,50
35,00
46,00
8,00
132,50
__________________________________________
132,50

Escomesa PVC 160 mm
40

40,00
40,00
__________________________________________
40,00

2

2,00
2,00
__________________________________________
2,00

Escomesa PVC 250 mm

Ajuda bombament per metre lin

Escomeses

1

133,00

1
1
1
1
42

43,00
35,00
46,00
8,00
3,00

133,00
133,00
__________________________________________
133,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,70

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

21,50
17,50
23,00
4,00
44,10
110,10
__________________________________________
110,10

Pou reg.totxo 15cm dià.80tapa
1

1,00
1,00
__________________________________________
1,00

____________________________________________________________________________________________________
20 febrer 2018
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CODI
RESUM
UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
________________________________________________________________________________________________________________________________________

3

XARXA AIGUA POTABLE

E3777
Act0010

Ut

E2290
Act0010

Ut

E2289
Act0010

Ut

E3413
Act0010

Ut

Substitució terminal plàstic a llautó
40

40,00
40,00
__________________________________________
40,00

Vàlvula Comporta 80 mm 10at
1

1,00
1,00
__________________________________________
1,00

1

1,00
1,00
__________________________________________
1,00

2

2,00
2,00
__________________________________________
2,00

Vàlvula Comporta 50 mm 10at

Boca reg/hidrant 80 mm

____________________________________________________________________________________________________
20 febrer 2018
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CODI
RESUM
UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
________________________________________________________________________________________________________________________________________

4

PAVIMENTS

E3719
Act0010
Act0010

M3

E1359
Act0010
Act0010

M2

E1317
Act0010
Act0010

M2 Pavim. panot 20x20 cm.color
carrer
plaça

Base tot-ú artificial
1
-1

660,00
212,80

1
-1

660,00
212,80

2
1

133,00
50,00

0,10
0,10

66,00
-21,28
44,72
__________________________________________
44,72

Pav.Form.H-200 15 cm massa
660,00
-212,80
447,20
__________________________________________
447,20
0,80
0,80

212,80
40,00
252,80
__________________________________________
252,80

____________________________________________________________________________________________________
20 febrer 2018
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CODI
RESUM
UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
________________________________________________________________________________________________________________________________________

5

SERVEIS AFECTATS I SEGURETAT I SALUT

E3857
Act0010

Pa

E3856
Act0010

Pa

Reposició Serveis Afectats
3

3,00
3,00
__________________________________________
3,00

1

1,00
1,00
__________________________________________
1,00

PROJECTE SEGURETAT I SALUT

____________________________________________________________________________________________________
20 febrer 2018

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
BORRAS TOUS JOAN - ** el dia 21/02/2018 a les 16:45:00
Registrat d'entrada el dia 27/02/2018 a les 14:47:37 amb el número d'assentament 8004330008-1-2018-007107-2

Pàgina 5

QUADRE DE PREUS 1
NOVA XARXA CLAVEGUERAM CARRER MAJOR

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona.
Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EBF8532F6E041868720305262544CB2 i data d'emissió 09/05/2018 a les 18:09:10

CODI
UT
RESUM
PREU
________________________________________________________________________________________________________________________________________

1

DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRA

E0364

M2

Demolició quals.paviment 15cm

11,08

Demolició de qualsevol tipus de paviment (asfàltic, formigó, panot,
vorada,etc.)fins un gruix màxim de 15 cm. inclosa càrrega i transport
de runes a abocador, inclòs cànon d'abocador.
ONZE EUROS amb VUIT CÈNTIMS
E0443

M3

Exc.Reblim.rases mecànic+bomb

24,18

Excavació mecànica de rases en qualsevol tipus de terreny,
condicionament de la mateixa i rebliment posterior a màquina amb
materials procedents de l'excavació, compactat del rebliment amb
planxa vibrant i transport de sobres a abocador, inclòs cànon
d'abocador, i també inclòs l'esgotament de la mateixa amb
moto-bomba en cas necessari.
VINT-I-QUATRE EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

____________________________________________________________________________________________________
20 febrer 2018
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CODI
UT
RESUM
PREU
________________________________________________________________________________________________________________________________________

2

XARXA CLAVEGUERES

E0572

Ml

Tub de PEAD magnum corrugat 500 mm

125,13

Subministrament i col.locació de tuberia de PEAD corrugat magnum
de 500 mm de diàmetre exterior i 433 mm de diàmetre interior en
peces de 6,25 m, inclosa part proporcional d'unions i peces
especials i el recobriment amb sorra per a la protecció del tub.
CENT VINT-I-CINC EUROS amb TRETZE CÈNTIMS
E0573

Ut

Escomesa PVC 160 mm

338,98

Escomesa per a habitatge de sanejament horitzontal amb tuberia de
PVC llisa de 160 mm de diàmetre, inclosos subministrament,
col.locació, unió a l'habitatge i peça especial tipus Clip en connexió a
xarxa general, inclosa la protecció amb sorra del tub.
TRES-CENTS TRENTA-VUIT EUROS amb
NORANTA-VUIT CÈNTIMS
E0568

Ut

Escomesa PVC 250 mm

372,44

Escomesa per a habitatge de sanejament horitzontal amb tuberia de
PVC llisa de 250 mm de diàmetre, inclosos subministrament,
col.locació, unió a l'habitatge i peça especial tipus Clip en connexió a
xarxa general, inclosa la protecció amb sorra del tub.
TRES-CENTS SETANTA-DOS EUROS amb
QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS
E0570

Pa

Ajuda bombament per metre lin

9,02

Subministrament, col.locació i posada en funcionament de bomba
sumergible per a aigües residuals, que bombi les aigües residuals
de pou de registre a l'immediatament següent a una distància
màxima de 60 metres, inclosa part proporcional de mànegue flexible
de 110 mm de diàmetre.
NOU EUROS amb DOS CÈNTIMS
E0790

M3

Formigó HM 20 de protecció

90,92

Formigó HM 20 per a protecció de canonades, fins una alçada de 30
cm. per damunt de la generatriu del tub, inclosa la col.locació i
perfecta nivellació.
NORANTA EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS
E3701

Ut

Pou reg.totxo 15cm dià.80tapa

212,67

Pou de registre de totxo perforat de 29x14x10 cm.,de 80 cm de
diàmetre mesura interior i de 1,50 m. d'altura i parets de 15 cm. de
gruix, amb marc i tapa d'acer de fundició per a calçades, i pates
d'acer, incloses les connexions i rebuts dels diferents tubs.
DOS-CENTS DOTZE EUROS amb SEIXANTA-SET
CÈNTIMS

____________________________________________________________________________________________________
20 febrer 2018
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CODI
UT
RESUM
PREU
________________________________________________________________________________________________________________________________________

3

XARXA AIGUA POTABLE

E3777

Ut

Substitució terminal plàstic a llautó

25,00

Substitució de terminal de plàstic a llautó de diàmetre 25 mm i rosca
de 3/4" mascle marca AXO o similar en escomeses aigua potable
habitatges
VINT-I-CINC EUROS
E2290

Ut

Vàlvula Comporta 80 mm 10at

1.300,00

Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta d'assentament
elàstic, amb pas lliure i suau, de DN-80 mm i PN-10/16 bar, sobre
canonada de polietilè de 75 mm inclòs 4 colzes de 45 º de llautó, el
volant, brides, reduccions i d'altres peces especials, completament
acabada i en perfecte funcionament, de la marca AVK o similar
equipada amb la tapa de registre de vorera.
MIL TRES-CENTS EUROS
E2289

Ut

Vàlvula Comporta 50 mm 10at

566,40

Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta d'assentament
elàstic, amb pas lliure i suau, de DN-50 mm i PN-10/16 bar, sobre
canonada de polietilè de 50 mm inclòs 4 colzes de 45 º de llautó, el
volant, brides, reduccions i d'altres peces especials, completament
acabada i en perfecte funcionament, de la marca AVK o similar
equipada amb la tapa de registre de vorera.
CINC-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS amb QUARANTA
CÈNTIMS
E3413

Ut

Boca reg/hidrant 80 mm

647,39

Boca de riego e hidrante para incendios tipo "Belgicast" de D=80
mm., con arqueta y tapa de bronce resistente al paso de vehiculos,
incluido conexion a la red de distribucion
SIS-CENTS QUARANTA-SET EUROS amb
TRENTA-NOU CÈNTIMS

____________________________________________________________________________________________________
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Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona.
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CODI
UT
RESUM
PREU
________________________________________________________________________________________________________________________________________

4

PAVIMENTS

E3719

M3

Base tot-ú artificial

16,97

Base de tot-ú artificial de granulometria de 0 a 40 mm. estesa i
compactada mecànicament fins obtenir el 100 % del Próctor
Modificat.
SETZE EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS
E1359

M2

Pav.Form.H-200 15 cm massa

22,56

Paviment de formigó H-200 en massa, amb la dosificació de fibres
indicada per la direcció d'obres, tamany màxim de l'àrid de 12 mm,
de 15 cm de gruix, vibrat i reglejat, amb acabat fratassat, inclosa
l'execució de juntes cada 5 metres.
VINT-I-DOS EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
E1317

M2

Pavim. panot 20x20 cm.color

26,53

Paviment de panot de 20x20x2,5 cm color negre o gris, refrències 17
o 14 de PANOTS JIMÉNEZ o similar, col·locat en la combinació que
s'indiqui per la propietat i d'acord amab la bona pràctica, i entregat
directament al paviment de formigó.
VINT-I-SIS EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

____________________________________________________________________________________________________
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CODI
UT
RESUM
PREU
________________________________________________________________________________________________________________________________________

5

SERVEIS AFECTATS I SEGURETAT I SALUT

E3857

Pa

Reposició Serveis Afectats

300,00

Reposició de serveis afectats a justificar
TRES-CENTS EUROS
E3856

Pa

PROJECTE SEGURETAT I SALUT

1.200,00

MIL DOS-CENTS EUROS
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CODI
UT
RESUM
PREU
________________________________________________________________________________________________________________________________________

1

DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRA

E0364

M2

Demolició quals.paviment 15cm

Demolició de qualsevol tipus de paviment (asfàltic, formigó, panot,
vorada,etc.)fins un gruix màxim de 15 cm. inclosa càrrega i transport
de runes a abocador, inclòs cànon d'abocador.
Mà d'obra ...............................................................
Maquinària .............................................................
Materials ................................................................

3,60
6,88
0,60
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
11,08

E0443

M3

Exc.Reblim.rases mecànic+bomb

Excavació mecànica de rases en qualsevol tipus de terreny,
condicionament de la mateixa i rebliment posterior a màquina amb
materials procedents de l'excavació, compactat del rebliment amb
planxa vibrant i transport de sobres a abocador, inclòs cànon
d'abocador, i també inclòs l'esgotament de la mateixa amb
moto-bomba en cas necessari.
Mà d'obra ...............................................................
Maquinària .............................................................
Materials ................................................................

7,20
13,78
3,20
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
24,18
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CODI
UT
RESUM
PREU
________________________________________________________________________________________________________________________________________

2

XARXA CLAVEGUERES

E0572

Ml

Tub de PEAD magnum corrugat 500 mm

Subministrament i col.locació de tuberia de PEAD corrugat magnum
de 500 mm de diàmetre exterior i 433 mm de diàmetre interior en
peces de 6,25 m, inclosa part proporcional d'unions i peces
especials i el recobriment amb sorra per a la protecció del tub.
Mà d'obra ...............................................................
Materials ................................................................

23,50
101,63
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
125,13

E0573

Ut

Escomesa PVC 160 mm

Escomesa per a habitatge de sanejament horitzontal amb tuberia de
PVC llisa de 160 mm de diàmetre, inclosos subministrament,
col.locació, unió a l'habitatge i peça especial tipus Clip en connexió a
xarxa general, inclosa la protecció amb sorra del tub.
Mà d'obra ...............................................................
Materials ................................................................

232,00
106,98
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
338,98

E0568

Ut

Escomesa PVC 250 mm

Escomesa per a habitatge de sanejament horitzontal amb tuberia de
PVC llisa de 250 mm de diàmetre, inclosos subministrament,
col.locació, unió a l'habitatge i peça especial tipus Clip en connexió a
xarxa general, inclosa la protecció amb sorra del tub.
Mà d'obra ...............................................................
Materials ................................................................

232,00
140,44
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
372,44

E0570

Pa

Ajuda bombament per metre lin

Subministrament, col.locació i posada en funcionament de bomba
sumergible per a aigües residuals, que bombi les aigües residuals
de pou de registre a l'immediatament següent a una distància
màxima de 60 metres, inclosa part proporcional de mànegue flexible
de 110 mm de diàmetre.
TOTAL PARTIDA ..................................................
E0790

M3

9,02

Formigó HM 20 de protecció

Formigó HM 20 per a protecció de canonades, fins una alçada de 30
cm. per damunt de la generatriu del tub, inclosa la col.locació i
perfecta nivellació.
Mà d'obra ...............................................................
Maquinària .............................................................
Materials ................................................................

29,90
0,54
60,48
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
90,92

E3701

Ut

Pou reg.totxo 15cm dià.80tapa

Pou de registre de totxo perforat de 29x14x10 cm.,de 80 cm de
diàmetre mesura interior i de 1,50 m. d'altura i parets de 15 cm. de
gruix, amb marc i tapa d'acer de fundició per a calçades, i pates
d'acer, incloses les connexions i rebuts dels diferents tubs.
Mà d'obra ...............................................................
Maquinària .............................................................
Materials ................................................................

88,28
0,49
123,91
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
212,67
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CODI
UT
RESUM
PREU
________________________________________________________________________________________________________________________________________

3

XARXA AIGUA POTABLE

E3777

Ut

Substitució terminal plàstic a llautó

Substitució de terminal de plàstic a llautó de diàmetre 25 mm i rosca
de 3/4" mascle marca AXO o similar en escomeses aigua potable
habitatges
TOTAL PARTIDA ..................................................
E2290

Ut

25,00

Vàlvula Comporta 80 mm 10at

Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta d'assentament
elàstic, amb pas lliure i suau, de DN-80 mm i PN-10/16 bar, sobre
canonada de polietilè de 75 mm inclòs 4 colzes de 45 º de llautó, el
volant, brides, reduccions i d'altres peces especials, completament
acabada i en perfecte funcionament, de la marca AVK o similar
equipada amb la tapa de registre de vorera.
Mà d'obra ...............................................................
Materials ................................................................

215,00
1.085,00
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
1.300,00

E2289

Ut

Vàlvula Comporta 50 mm 10at

Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta d'assentament
elàstic, amb pas lliure i suau, de DN-50 mm i PN-10/16 bar, sobre
canonada de polietilè de 50 mm inclòs 4 colzes de 45 º de llautó, el
volant, brides, reduccions i d'altres peces especials, completament
acabada i en perfecte funcionament, de la marca AVK o similar
equipada amb la tapa de registre de vorera.
Mà d'obra ...............................................................
Materials ................................................................

172,00
394,40
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
566,40

E3413

Ut

Boca reg/hidrant 80 mm

Boca de riego e hidrante para incendios tipo "Belgicast" de D=80
mm., con arqueta y tapa de bronce resistente al paso de vehiculos,
incluido conexion a la red de distribucion
Mà d'obra ...............................................................
Materials ................................................................

156,00
491,39
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
647,39
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CODI
UT
RESUM
PREU
________________________________________________________________________________________________________________________________________

4

PAVIMENTS

E3719

M3

Base tot-ú artificial

Base de tot-ú artificial de granulometria de 0 a 40 mm. estesa i
compactada mecànicament fins obtenir el 100 % del Próctor
Modificat.
Mà d'obra ...............................................................
Maquinària .............................................................
Materials ................................................................

1,62
3,10
12,25
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
16,97

E1359

M2

Pav.Form.H-200 15 cm massa

Paviment de formigó H-200 en massa, amb la dosificació de fibres
indicada per la direcció d'obres, tamany màxim de l'àrid de 12 mm,
de 15 cm de gruix, vibrat i reglejat, amb acabat fratassat, inclosa
l'execució de juntes cada 5 metres.
Mà d'obra ...............................................................
Maquinària .............................................................
Materials ................................................................

12,37
0,08
10,11
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
22,56

E1317

M2

Pavim. panot 20x20 cm.color

Paviment de panot de 20x20x2,5 cm color negre o gris, refrències 17
o 14 de PANOTS JIMÉNEZ o similar, col·locat en la combinació que
s'indiqui per la propietat i d'acord amab la bona pràctica, i entregat
directament al paviment de formigó.
Mà d'obra ...............................................................
Maquinària .............................................................
Materials ................................................................

17,19
0,05
9,30
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
26,53
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CODI
UT
RESUM
PREU
________________________________________________________________________________________________________________________________________

5

SERVEIS AFECTATS I SEGURETAT I SALUT

E3857

Pa

Reposició Serveis Afectats

Reposició de serveis afectats a justificar

E3856

Pa

TOTAL PARTIDA ..................................................

300,00

TOTAL PARTIDA ..................................................

1.200,00

PROJECTE SEGURETAT I SALUT
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CODI
RESUM
QUANTITAT
PREU
IMPORT
________________________________________________________________________________________________________________________________________

1

DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRA

E0364

M2

Demolició quals.paviment 15cm

660,00

11,08

7.312,80

339,30

24,18

8.204,27

Demolició de qualsevol tipus de paviment (asfàltic, formigó,
panot, vorada,etc.)fins un gruix màxim de 15 cm. inclosa càrrega i
transport de runes a abocador, inclòs cànon d'abocador.
E0443

M3

Exc.Reblim.rases mecànic+bomb

Excavació mecànica de rases en qualsevol tipus de terreny,
condicionament de la mateixa i rebliment posterior a màquina
amb materials procedents de l'excavació, compactat del rebliment
amb planxa vibrant i transport de sobres a abocador, inclòs cànon
d'abocador, i també inclòs l'esgotament de la mateixa amb
moto-bomba en cas necessari.

________
TOTAL 1 .....................................................................................................................................................

15.517,07
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CODI
RESUM
QUANTITAT
PREU
IMPORT
________________________________________________________________________________________________________________________________________

2

XARXA CLAVEGUERES

E0572

Ml

Tub de PEAD magnum corrugat 500 mm

132,50

125,13

16.579,73

40,00

338,98

13.559,20

2,00

372,44

744,88

133,00

9,02

1.199,66

110,10

90,92

10.010,29

1,00

212,67

212,67

Subministrament i col.locació de tuberia de PEAD corrugat
magnum de 500 mm de diàmetre exterior i 433 mm de diàmetre
interior en peces de 6,25 m, inclosa part proporcional d'unions i
peces especials i el recobriment amb sorra per a la protecció del
tub.
E0573

Ut

Escomesa PVC 160 mm

Escomesa per a habitatge de sanejament horitzontal amb tuberia
de PVC llisa de 160 mm de diàmetre, inclosos subministrament,
col.locació, unió a l'habitatge i peça especial tipus Clip en
connexió a xarxa general, inclosa la protecció amb sorra del tub.
E0568

Ut

Escomesa PVC 250 mm

Escomesa per a habitatge de sanejament horitzontal amb tuberia
de PVC llisa de 250 mm de diàmetre, inclosos subministrament,
col.locació, unió a l'habitatge i peça especial tipus Clip en
connexió a xarxa general, inclosa la protecció amb sorra del tub.
E0570

Pa

Ajuda bombament per metre lin

Subministrament, col.locació i posada en funcionament de
bomba sumergible per a aigües residuals, que bombi les aigües
residuals de pou de registre a l'immediatament següent a una
distància màxima de 60 metres, inclosa part proporcional de
mànegue flexible de 110 mm de diàmetre.
E0790

M3

Formigó HM 20 de protecció

Formigó HM 20 per a protecció de canonades, fins una alçada de
30 cm. per damunt de la generatriu del tub, inclosa la col.locació i
perfecta nivellació.
E3701

Ut

Pou reg.totxo 15cm dià.80tapa

Pou de registre de totxo perforat de 29x14x10 cm.,de 80 cm de
diàmetre mesura interior i de 1,50 m. d'altura i parets de 15 cm.
de gruix, amb marc i tapa d'acer de fundició per a calçades, i
pates d'acer, incloses les connexions i rebuts dels diferents tubs.

________
TOTAL 2 .....................................................................................................................................................

42.306,43
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CODI
RESUM
QUANTITAT
PREU
IMPORT
________________________________________________________________________________________________________________________________________

3

XARXA AIGUA POTABLE

E3777

Ut

Substitució terminal plàstic a llautó

40,00

25,00

1.000,00

1,00

1.300,00

1.300,00

1,00

566,40

566,40

2,00

647,39

1.294,78

Substitució de terminal de plàstic a llautó de diàmetre 25 mm i
rosca de 3/4" mascle marca AXO o similar en escomeses aigua
potable habitatges
E2290

Ut

Vàlvula Comporta 80 mm 10at

Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta
d'assentament elàstic, amb pas lliure i suau, de DN-80 mm i
PN-10/16 bar, sobre canonada de polietilè de 75 mm inclòs 4
colzes de 45 º de llautó, el volant, brides, reduccions i d'altres
peces especials, completament acabada i en perfecte
funcionament, de la marca AVK o similar equipada amb la tapa de
registre de vorera.
E2289

Ut

Vàlvula Comporta 50 mm 10at

Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta
d'assentament elàstic, amb pas lliure i suau, de DN-50 mm i
PN-10/16 bar, sobre canonada de polietilè de 50 mm inclòs 4
colzes de 45 º de llautó, el volant, brides, reduccions i d'altres
peces especials, completament acabada i en perfecte
funcionament, de la marca AVK o similar equipada amb la tapa de
registre de vorera.
E3413

Ut

Boca reg/hidrant 80 mm

Boca de riego e hidrante para incendios tipo "Belgicast" de D=80
mm., con arqueta y tapa de bronce resistente al paso de
vehiculos, incluido conexion a la red de distribucion

________
TOTAL 3 .....................................................................................................................................................

4.161,18

____________________________________________________________________________________________________
20 febrer 2018

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
BORRAS TOUS JOAN - ** el dia 21/02/2018 a les 16:45:00
Registrat d'entrada el dia 27/02/2018 a les 14:47:37 amb el número d'assentament 8004330008-1-2018-007107-2
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PRESSUPOST
NOVA XARXA CLAVEGUERAM CARRER MAJOR

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona.
Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EBF8532F6E041868720305262544CB2 i data d'emissió 09/05/2018 a les 18:09:10

CODI
RESUM
QUANTITAT
PREU
IMPORT
________________________________________________________________________________________________________________________________________

4

PAVIMENTS

E3719

M3

Base tot-ú artificial

44,72

16,97

758,90

447,20

22,56

10.088,83

252,80

26,53

6.706,78

Base de tot-ú artificial de granulometria de 0 a 40 mm. estesa i
compactada mecànicament fins obtenir el 100 % del Próctor
Modificat.
E1359

M2

Pav.Form.H-200 15 cm massa

Paviment de formigó H-200 en massa, amb la dosificació de
fibres indicada per la direcció d'obres, tamany màxim de l'àrid de
12 mm, de 15 cm de gruix, vibrat i reglejat, amb acabat fratassat,
inclosa l'execució de juntes cada 5 metres.
E1317

M2

Pavim. panot 20x20 cm.color

Paviment de panot de 20x20x2,5 cm color negre o gris, refrències
17 o 14 de PANOTS JIMÉNEZ o similar, col·locat en la combinació
que s'indiqui per la propietat i d'acord amab la bona pràctica, i
entregat directament al paviment de formigó.

________
TOTAL 4 .....................................................................................................................................................

17.554,51

____________________________________________________________________________________________________
20 febrer 2018

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
BORRAS TOUS JOAN - ** el dia 21/02/2018 a les 16:45:00
Registrat d'entrada el dia 27/02/2018 a les 14:47:37 amb el número d'assentament 8004330008-1-2018-007107-2
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PRESSUPOST
NOVA XARXA CLAVEGUERAM CARRER MAJOR

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona.
Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EBF8532F6E041868720305262544CB2 i data d'emissió 09/05/2018 a les 18:09:10

CODI
RESUM
QUANTITAT
PREU
IMPORT
________________________________________________________________________________________________________________________________________

5

SERVEIS AFECTATS I SEGURETAT I SALUT

E3857

Pa

Reposició Serveis Afectats

3,00

300,00

900,00

1,00

1.200,00

1.200,00
_______________

Reposició de serveis afectats a justificar
E3856

Pa

PROJECTE SEGURETAT I SALUT

TOTAL 5 .....................................................................................................................................................

2.100,00
______________
TOTAL ........................................................................................................................................................
81.639,19

____________________________________________________________________________________________________
20 febrer 2018

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
BORRAS TOUS JOAN - ** el dia 21/02/2018 a les 16:45:00
Registrat d'entrada el dia 27/02/2018 a les 14:47:37 amb el número d'assentament 8004330008-1-2018-007107-2
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RESUM DE PRESSUPOST

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona.
Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EBF8532F6E041868720305262544CB2 i data d'emissió 09/05/2018 a les 18:09:10

NOVA XARXA CLAVEGUERAM CARRER MAJOR
CAPÍTOL
RESUM
IMPORT
%
________________________________________________________________________________________________________________________________ _______
1
DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRA ...................................................................................................................
15.517,07 19,01
2
XARXA CLAVEGUERES ................................................................................................................................................
42.306,43 51,82
3
XARXA AIGUA POTABLE ..........................................................................................................................................
4.161,18
5,10
4
PAVIMENTS ....................................................................................................................................................................
17.554,51 21,50
5
SERVEIS AFECTATS I SEGURETAT I SALUT .............................................................................................................
2.100,00
2,57
______________________
PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL
81.639,19
13,00 % Despeses generals....
10.613,09
6,00 % Benefici industrial ......
4.898,35
__________________________________
Suma.....................................................
15.511,44
______________________
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA
97.150,63
21% IVA ................................................
20.401,63
______________________
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
117.552,26

Puja el pressupost l´esmentada quantitat de CENT DISSET MIL CINC-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS
La Riera de Gaià, 20 de febrer de 2018.

____________________________________________________________________________________________________
20 febrer 2018

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
BORRAS TOUS JOAN - ** el dia 21/02/2018 a les 16:45:00
Registrat d'entrada el dia 27/02/2018 a les 14:47:37 amb el número d'assentament 8004330008-1-2018-007107-2
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