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MEMÒRIA

JORDI FLOS, Arquitecte

1.

Informació general

1.1.

Identificació del document

Millora voreres c.Macià Vila, c. Peñíscola, r. Sol i Vista, rotonda Av. Falset, i c. Miami
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1.1.1. Títol
MEMÒRIA VALORADA PER A MILLORA DE LES VORERES DELS CARRERS de Macià Vila, de Peñíscola, raval de Sol i Vista, rotonda
Av. Falset amb Recasens i Mercadé, i carrer de Miami
1.1.2. Objecte del document
A petició de l’Ajuntament de Reus i a través dels serveis tècnics de la Brigada Municipal de Reus es requereix un document que
defineixi i valori econòmicament les actuacions i obres relatives a millorar les voreres de les zones i àmbits preestablerts pel
mateix promotor.
1.1.3. Situació
Carrer de Macià Vila vorera imparell
Carrer de Peñíscola vorera imparell nord
Raval de Sol i Vista vorera imparell sud
Rotonda Av. Falset amb Recasens i Mercadé
Carrer de Miami vorera parell
REUS [BAIX CAMP]

1.1.4. Agents
1.1.5. Promotor
Ajuntament de Reus
Amb domicili a
Adreça
Zona / Barri
Municipi
1.1.6. Autor
Jordi Flos Prats
Arquitecte col·legiat al Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya
Adreça
Municipi

2.

Pl/ del Mercadal
Reus

Plaça Llibertat
Pis
Reus

CIF

P4312500D

Núm.
Parcel·la
Codi postal

1
43201

NIF

46726164P

Numero de Col.

37493/8

Núm.
2n
Codi Postal

8
D3-D4
43201

Memòria descriptiva

2.1. Justificació
Les intervencions que descriu el present document responen a una necessitat de millora dels paviments de les voreres dels
carrers on s’actua per a la seva millora, ja sigui puntual o més generalitzada, i per resoldre mancances derivades del seu estat
d’envelliment o per a la seva adequació al correcte ús o adaptació (barreres arquitectòniques).
2.2.

Descripció de l’estat actual

2.2.1. Carrer de Macià Vila vorera imparell
a) Descripció
Ambdues voreres d’aquest carrer presenten deficiències per desgast superficial, enfonsament i trencaments puntuals i en la
del costat sud, pendents laterals contra les façanes o formant basses.
A petició de l’Ajuntament, l’àmbit correspon al costat nord i comportarà la seva substitució.
b) Superfície d’actuació
Àmbit (vorera): 453m²
Zona d’actuació: 430m²
c) Pressupost
El PEM de la zona corresponent puja la quantitat de 25.587,06€
El PBL (pressupost base de licitació) de la zona corresponent puja la quantitat de 36.842,81 €

Jordi Flos Prats

•

jordiflos@gmail.com

•

609 95 03 57

JORDI FLOS, Arquitecte
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d) Imatges

Imatge :

Imatge :

163 MACIÀ VILA-9.jpg

163 MACIÀ VILA-6.jpg

Imatge :

Imatge :

Imatge :

163 MACIÀ VILA-1.jpg

163 MACIÀ VILA-8.jpg

163 MACIÀ VILA-2.jpg

Imatge :

Imatge :

Imatge :

163 MACIÀ VILA-3.jpg

163 MACIÀ VILA-7.jpg

163 MACIÀ VILA-4.jpg

Imatge :

163 MACIÀ VILA-5.jpg

2.2.2. Carrer de Peñíscola vorera imparell nord
a) Descripció
L’àmbit es fixa a la vorera oest.
El tram de vorera presenta un tram d’uns 26m acabat amb morter i amb desperfectes varis apedaçats, la vorada de pedra presenta peces trencades i d’altres enfonsades.
La resta del tram, acabat amb panot presenta parts amb desnivells i un desplaçament de la vorada cap a la calçada.
b) Superfície d’actuació
Àmbit (vorera): 375m²
Zona d’actuació: 130m²
c) Pressupost
El PEM de la zona corresponent puja la quantitat de 7.022,30€
El PBL (pressupost base de licitació) de la zona corresponent puja la quantitat de 10.111,41 €
d) Imatges

Imatge :

163 PENÍSCOLA-2.jpg

Imatge :

163 PENÍSCOLA-1.jpg

Imatge :

163 PENÍSCOLA-3.jpg

JORDI FLOS, Arquitecte

Imatge :
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163 PENÍSCOLA-4.jpg

Imatge :

163 PENÍSCOLA-6.jpg

Imatge :

163 PENÍSCOLA-5.jpg

2.2.3. Raval de Sol i Vista vorera imparell sud
a) Descripció
En la zona s’està executant vials i voreres nous. El tram de l’ànbit correspon a una zona que disposa de vorada i solera preparada per rebre paviment i que no ha estat executat. A la part sud del tram existeix un accés rodat a unes pistes esportives que
presenta peces enfonsades i trencades pel transit que cal suposar hi circula. Aquesta part acaba en una cantonada on si bé hi
ha vorada, no hi ha la solera executada.
b) Superfície d’actuació
Àmbit (vorera): 135m²
Zona d’actuació: 135m²
c) Pressupost
El PEM de la zona corresponent puja la quantitat de 3.947,02 €
El PBL (pressupost base de licitació) de la zona corresponent puja la quantitat de 5.683,31 €
d) Imatges

Imatge :

163 RAVAL SOL I VISTA-4.jpg

Imatge :

163 RAVAL SOL I VISTA-1.jpg

Imatge :

163 RAVAL SOL I VISTA-5.jpg

Imatge :

Imatge :

163 RAVAL SOL I VISTA-2.jpg

Jordi Flos Prats

Imatge :

•

163 RAVAL SOL I VISTA-6.jpg

163 RAVAL SOL I VISTA-3.jpg

jordiflos@gmail.com

•

609 95 03 57

JORDI FLOS, Arquitecte
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2.2.4. Rotonda Av. Falset amb Recasens i Mercadé
a) Descripció
Aquesta rotonda on conflueixen dues vies formant quatre trams de vorera independents, només té arbrat en dues d’elles. En
aquests dos trams hi ha lesions provinents de l’evolució de les arrels de l’arbrat.
El tram més afectat és el sud est, on hi ha quatre àlbers de port important plantats prop de la vorada. En aquest tram els arbres
aixequen paviment adjacent fins afectar puntualment la vorada. En aquest tram existeix un parterre amb graves i un espai
ample fins el límit de les parcel·les privades.
Al tram nord est hi ha plantats un pi i un àlber adults. L’àlber provoca lesions similars a les descrites però amb un grau menys
sever. En aquest tram la vorera és més estreta.
b) Superfície d’actuació
Àmbit (vorera): 330m²
Zona d’actuació: 205m²
c) Pressupost
El PEM de la zona corresponent puja la quantitat de 8.586,13€
El PBL (pressupost base de licitació) de la zona corresponent puja la quantitat de 12.363,17 €
d) Imatges

Imatge :

163 ROTONDA AV FALSET-3.jpg

Imatge :

163 ROTONDA AV FALSET-1.jpg

Imatge :

163 ROTONDA AV FALSET-4.jpg

Imatge :

163 ROTONDA AV FALSET-6.jpg

Imatge :

Imatge :

163 ROTONDA AV FALSET-5.jpg

163 ROTONDA AV FALSET-2.jpg

2.2.5. Carrer de Miami vorera parell
a) Descripció
L’àmbit correspon a 5 trams (entre carrers perpendiculars) de la vorera est.
La vorera presenta en els 4 trams del costat nord desperfectes puntuals associats a vores d’escocells amb peces arrencades,
algun petit pany amb paviment trencat, algun ressalt paral·lel a la via aparentment associat a arrels d’arbrat i alguna peça de
vorada enfonsada. El tram més al sud presenta trams més grans amb el paviment trencat i de vorades de pedra en mal estat
aparentment per l’ús més intensiu degut als diversos passos que hi ha per a aparcaments i tallers.
b) Superfície d’actuació
Àmbit (vorera): 810m²
Zona d’actuació: 80m²
c) Pressupost
El PEM de la zona corresponent puja la quantitat de 5.115,97€
El PBL (pressupost base de licitació) de la zona corresponent puja la quantitat de 7.366,49 €

JORDI FLOS, Arquitecte
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d) Imatges

Imatge :

163 MIAMI-9.jpg

Imatge :

Imatge :

Imatge :

Imatge :

163 MIAMI-10.jpg

163 MIAMI-5.jpg

163 MIAMI-1.jpg

Imatge :

Imatge :

Imatge :

163 MIAMI-8.jpg

163 MIAMI-2.jpg

163 MIAMI-4.jpg

Imatge :

163 MIAMI-6.jpg

Imatge :

163 MIAMI-3.jpg

Imatge :

163 MIAMI-11.jpg

163 MIAMI-7.jpg

Jordi Flos Prats

•

jordiflos@gmail.com

•

609 95 03 57

JORDI FLOS, Arquitecte

MEMÒRIA - 14 de 73

3.

Memòria constructiva

3.1.

Descripció de l’actuació

Millora voreres c.Macià Vila, c. Peñíscola, r. Sol i Vista, rotonda Av. Falset, i c. Miami

3.1.1. Criteris generals
Si no es fa menció expressa, els elements a substituir seran del mateix tipus i dimensions als que se substitueixen i en qualsevol cas de dubte, als que fixi la DF.
En els casos de paviments aixecats per l’activitat subterrània de l’arbrat, a petició de la propietat, es planteja subsanar les
lesions sense actuar sobre les causes. Això últim comporta una obra de major envergadura que habitualment implica la substitució d’arbrat, l’excavació de rases importants a la vorera, la connexió de sistemes de drenatge a la xarxa de clavegueram, i la
inevitable dificultat afegida per la interacció amb la resta de serveis existents. En general aquest tipus d’implantació de l’arbrat
és més indicat i efectiu en la construcció d’obra nova.
Per indicació del promotor també es fa constar que els treballs més habituals es realitzaran segons els criteris que segueixen:
Cobriment de sots de la calçada
• Tall de paviment existent amb serra de disc.
• Demolició de paviment asfàltic.
• Excavacions, demolicions i resta de treballs necessaris per a la millora de xarxes municipals o altres que puguin haver provocat l’anomalia, si s’escau.
• Sanejament de la base i subbase. El gruix a reposar serà el mínim suficient per assegurar la resistència al trànsit del carrer.
• Aportació, estesa i compactació d’àrids i formigó per a la reposició de les capes bases.
• Aportació, estesa i compactació en tongades, d’un mínim de 12 cm d’aglomerat asfàltic en calent, tipus MBC S- 20 (7 cm).
• Aportació, estesa i compactació en tongades, d’un mínim de 12 cm d’aglomerat asfàltic en calent, tipus MBC D-12. (5 cm).
• Càrrega i transport a l’abocador dels residus generats, inclòs el cànon de disposició.
Reposició de paviment de vorera de panot
• Demolició del paviment existent.
• Nova base de formigó, si s’escau.
• Subministre i col·locació de paviment de panot de característiques iguals a l’existent, col·locat a truc de maceta amb morter i
beurada de ciment pòrtland.
• Càrrega i transport a l’abocador dels residus generats, inclòs el cànon de disposició.
Reposició de paviment de vorera de lloses de formigó
• Demolició del paviment existent
• Nova base de formigó, si s’escau.
• Subministrament i col·locació de paviment de vorera de característiques iguals a l’existent, col·locat amb toc de maceta i
beurada de ciment pòrtland.
• Càrrega i transport a l’abocador dels residus generats, inclòs el cànon de disposició.
Demolició i reposició de vorada de pedra o formigó
• Demolició de vorada existent.
• Demolició de la base de formigó i excavacions necessàries per sanejar la zona afectada.
• Compactació de la Subbase.
• Formació de base de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm d’espessor mínim.
• Subministrament i col·locació de vorada recta, col·locat amb morter de ciment pòrtland 1:6 en superfícies iguals o menors a
3 ml.
• Càrrega i transport a l’abocador dels residus generats, inclòs el cànon de disposició.
Reposició de Rigola
• Demolició de rigola.
• Demolició de la base de formigó i excavacions necessàries per sanejar la zona afectada.
• Compactació de la subbase
• Formació de base de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm d’espessor mínim.
• Subministrament i col·locació de rigola de formigó, col·locat amb morter de ciment pòrtland 1:6 en superfícies iguals o
menors de 3 ml.
• Càrrega i transport a l’abocador dels residus generats, inclòs el cànon de disposició.

Construcció de gual remuntable
• Demolició de rigola, vorada i paviment existent.
• Excavacions necessàries per a rebaix de vorera fins a la cota desitjada.
• Estesa i compactació de terres d’aportació per a la regularització de la subbase.
• Formació de gual amb peces prefabricades de formigó o pedra, inclosos caps de remat sobre base de formigó H-20/B/20/I
de 15 cm d’espessor.
• Reposició de rigola, vorada i panot afectat, direccional si s’escau, al voltant del nou gual.
• Càrrega i transport a l’abocador dels residus generats, inclòs el cànon de disposició.

JORDI FLOS, Arquitecte
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Posada a cota d’una arqueta o embornal <40x40 cm
• Retirada de tapa i marc.
• Demolició de paviment afectat.
• Reconstrucció de suport.
• Posada a nova rasant de paviment de tapa i marcar.
• Reposició fins a 1m² del paviment afectat.
• Càrrega i transport a l’abocador dels residus generats, inclòs el cànon de disposició.
Altres criteris
Tots els treballs seran degudament planificats per part de l’empresa adjudicatària amb la direcció tècnica de les Brigades
Municipals. Si cal obtenir els permisos necessaris; si s’escau, la necessitat de procedir amb talls de carrers o altres prohibicions
que afectin la mobilitat de persones i/o vehicles, aquest seran a càrrec de l’adjudicatari.

3.1.2. Carrer de Macià Vila vorera imparell
En obra caldrà verificar l’àmbit i els punts i límits d’actuació amb la DF.
A petició del promotor es farà la vorera nova.
S’enderrocarà paviment i vorades. Allà on es consideri que la solera no és adequada, per enfonsament puntual o per trencament d’arrels es procedirà a la seva demolició. En aquests punts s’excavarà i s’esmenarà la subbase si aquesta ho requerís. Es
col·locarà vorades assegurant la compactació de la Subbase, la formació de base de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm d’espessor mínim i la col·locació de vorada recta de formigó amb morter de ciment pòrtland 1:6. Es formaran els guals d’accés de
vehicles d’accés segons criteris generals (Construcció de gual remuntable) ja descrits. Es col·locaran rigoles segons procediment general descrit. Es col·locarà peces de vores d’escocells model Fiol 100 d’ICA o equivalent, amb morter mixt 1:0,5:4,
sobre base de formigó HM-20/P/10/I. S’executarà els trams de solera de formigó HNE-15/B/40 amb gruix de 15cm, o 20cm en
entrades de vehicles, allà on sigui necessari. S’acabarà amb panot 20x20 gris segons criteri general ja descrit.
3.1.3. Carrer de Peñíscola vorera imparell nord
L’Àmbit se situa a la vorera oest des del carrer Benidorm cap al nord.
En obra caldrà verificar l’àmbit i els punts i límits d’actuació amb la DF.
En aquest tram, en una longitud continua d’uns 50m, s’enderrocarà vorera de formigó, vorada i rigola previ tall a la calçada.
S’enderrocarà també el tram de paviment de panot des del pas de vianants del carrer Benidorm, que es manté.
Es col·locaran vorades de formigó prefabricat i rigola de ciment blanc segons procediment general descrit, s’executarà solera
de formigó HNE-15/B/40 amb gruix de 15cm allà on aquesta no existeixi i es pavimentarà amb panot de 20x20 gris segons
procediment general ja descrit.
3.1.4. Raval de Sol i Vista vorera imparell sud
En obra caldrà verificar l’àmbit i els punts i límits d’actuació amb la DF.
La intervenció es limita a pavimentar amb panot i segons criteris generals la zona on existeix solera i vorada. A l’extrem sud
s’enderrocarà la part de vorera que forma bassa en l’accés rodat existent i s’excavarà si s’escau per poder executar la base
sobre sòl compacte. Es formarà base de formigó HM-20 sobre base adequada, amb gruix de 20cm o superior si ho indica la DF.
S’acabarà amb panot seguint el procediment general ja descrit.
A la cantonada s’eliminarà la vegetació es formarà subbase, i solera de formigó HNE-15/B/40 amb gruix de 15cm, prèvia excavació si s’escau, i s’acabarà amb panot seguint el procediment general ja descrit.
3.1.5. Rotonda Av. Falset amb Recasens i Mercadé
En obra caldrà verificar l’àmbit i els punts i límits d’actuació amb la DF.
Zona nord est:
Es reposarà els elements afectats al voltant de l’escocell. Inclou zona de paviment i base, vorada escocell i part de la vorada de
la calçada. S’ampliarà l’escocell segons indiqui la DF. Se seguirà els procediments generals descrits per a la reposició d’aquests
elements.
Zona sud est:
En aquest tram en disposar d’espai suficient i es preveu enderrocar el paviment i solera al voltant dels arbres formant parterre
continu i executar una part de vorera pavimentada nova sobre part del parterre de graves existent per mantenir la superfície
de pas pavimentat. La zona on es deixa parterre continu als arbres millorarà els efectes perjudicials de les arrels de l’arbrat.
Se substituirà la vorada de la calçada segons procediment general descrit. Els parterres existents i nous seran acabats al seu
perímetre amb vorades de jardineria tipus P-2 de ICA o equivalents sobre base de formigó HM-20. Les zones a pavimentar
segons plànol d’actuació i indicacions de la DF serà amb panot col·locat sobre solera de formigó HNE-15/B/40 amb gruix de
15cm, excepte allà on existeixi en bon estat. En la trobada corresponent a la imatge 163 ROTONDA AV FALSET-3.jpg se substituirà paviment de panot i solera en un ample suficient per a resoldre l’acord, segons procediment general descrit. La zona del
parterre dels arbres s’acabara amb aportació de grava tipus marmolina de color blanc, vermell o rosa, segons DF.
Es desmuntarà i desplaçarà el mobiliari existent quan resulti necessari i segons indicacions de la DF.

3.1.6. Carrer de Miami vorera parell
En obra caldrà verificar l’àmbit i els punts i límits d’actuació amb la DF.
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Junts de paviment amb desnivells:
Se seguirà el procediment general ja descrit per a reposició de paviment de panot en un ample suficient per restituir el
ressalt. S’enderrocarà la base, es perfilarà la subbase si s’escau i s’executarà una nova base de formigó HNE-15/B/40 amb gruix
de 15cm en zona d’exclusiu pas de vianants i de 20cm quan hi travessin vehicles i es tornarà a pavimentar amb panot nou
segons procediment general.
Quan la causa sigui derivada de l’activitat d’arrels se seguirà el mateix procés ampliant la superfície d’actuació el necessari
segons indiqui la DF i, si s’escau, es col·locarà vora d’escocell.
Paviments trencats i enfonsats o aixecats:
Només es preveu entre el num 10 i 12 per proximitat arrels. Se seguirà el procediment general ja descrit per a reposició de
paviment de panot amb enderrocament de la base, es verificarà l’estat la subbase i s’esmenarà si s’escau. S’executarà una
nova base de formigó HNE-15/B/40 amb gruix de 15cm en zona exclusiva per a vianants i de 20cm quan hi travessin vehicles i
es tornarà a pavimentar amb panot nou segons procediment general.
Zona tram sud:
Es definirà trams d’actuació, on calgui afectant des de façana a vorada. Es reposarà els paviments trencats segons procediment
general verificant si és necessari substituir la solera, cas en què caldrà verificar l’estat de la subbase i esmenar-la si s’escau excavant i aportant tot-u i compactant al 98% PM. En cas que calgui executar una nova base, aquesta serà de formigó HNE-15/B/40
amb gruix de 15cm en zona exclusiva per a vianants i de 20cm o major, segons criteri de la DF, quan hi travessin vehicles.
Les vorades més malmesos seran substituïts per peces noves de formigó prefabricat i segons criteris constructius generals
descrits.

4.

Responsabilitats del contractista

Per indicació del promotor es fan constar que:

a) Responsabilitats generals
El contractista és responsable de l’execució dels treballs segons les condicions establertes al contracte i en els documents
annexos a aquest. En conseqüència està obligat a l’enderroc i reconstrucció de tot el que estigui mal executat, sense que pugui
objectar que la direcció tècnica de les obres hagi reconegut i examinat la construcció durant les obres, ni que hagin estat abonades les liquidacions parcials.
Quan s’iniciïn els treballs, si escau obertura de rasa, amb caràcter previ es realitzaran les cales corresponents per localitzar els
serveis.
El contractista serà responsable durant l’execució de les obres de tots els desperfectes i perjudicis, directes o indirectes,
que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei públic o privat, com a conseqüència dels actes, omissions o
negligències del personal al seu càrrec o d’una deficient organització de les obres.
En cas d’afecció a qualsevol tipus de servei (públic, privat o de companyia subministradora), el contractista ho haurà de posar
en coneixement dels tècnics de l’Ajuntament i del propietari de l’element afectat, i procedir a la immediata restitució del servei.
Tota despesa que es derivi d’aquesta afecció serà a càrrec del contractista adjudicatari d’aquest contracte.
Per altra banda, també s’haurà de tenir en compte que les persones que puguin resultar perjudicades seran indemnitzades a
càrrec del contractista adjudicatari d’aquest contracte.
Les propietats públiques o privades que resultin afectades, hauran de ser reparades, al seu càrrec, restablint les seves
condicions primitives i/o compensant els danys o perjudicis causats en qualsevol altre forma acceptable.
Així mateix, l’Adjudicatari serà responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant l’execució de les obres,
havent de donar immediatament compte de les troballes als Tècnics Municipals de les mateixes.
Tot el personal encarregat d’executar les tasques ha de conèixer els riscos als que està sotmès i haurà rebut formació en matèria de prevenció de riscos laborals específica per a les tasques a desenvolupar.

b) Seguretat i salut laboral
L’empresa contractista resta obligada a disposar d’una relació valorada de riscos, referida als treballs i que tingui en compte
les seves característiques, tot donant compliment al que disposa l’article 11.1 c) i l’annex IV del Reial Decret 1627/1997, de 24
d’octubre, per qual s’estableixen les disposicions mínimes en matèria de seguretat i salut en les obres de construcció.
L’empresa contractista vetllarà en tot moment per l’estricte compliment de les normes de seguretat, tant en la gestió del
servei, com en posant especial atenció en la prevenció dels sinistres i accidents, s’evitarà qualsevol situació de risc, tant per als
operaris com per als ciutadans que fan ús de la via pública.
Així mateix, els treballs a realitzar per la prestació dels serveis hauran d’evitar qualsevol risc d’impacte ambiental.
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En tot cas, el contractista serà únicament i exclusivament el responsable, durant l’execució del servei, de tots els accidents i
dels danys i perjudicis que pugui sofrir llur personal o dels causats a terceres persones. En conseqüència, el contractista assumirà totes les responsabilitats inherents a l’ incompliment de les obligacions que es deriven de la Llei 31/95, de 8 de novembre,
de prevenció de riscos laborals, RD 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció i del RD
1627/1997 de 24 d’octubre, segons Is modificació donada pel RD 604/2006, de 19 de maig, pel qual s’estableixen disposicions
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció així com qualsevol altra norma tècnica o de seguretat i salut que
resulti d’aplicació.

c) Senyalització
L’empresa està obligada a instal•lar els senyals que calguin per indicar l’accés a la zona de treball la circulació a la zona que
ocupen els treballs i els punts de possible perill, tant a l’esmentada zona com als límits i rodalies, així com també a complir les
ordres del tècnic municipal.
La senyalització d’obres estableix tres principals objectius: informar de l’existència i naturalesa de l’obra als ciutadans, ordenar
la circulació de vehicles i vianants afectats per les tasques o obres i garantir en tot moment la seguretat dels vehicles i vianants així com del propi personal d’obra. Aquesta Senyalització complirà en tot moment la normativa vigent de senyalització
de seguretat i salut al treball (Reis Decret 485/1997 de 4 d’abril), i senyalització d’obres de carreteres (M.O.P.T i M.A. Norma de
Carreteres 8.3 – IC)
El contractista haurà d’implementar els mitjans necessaris per a permetre la circulació en els vials que s’hagin de mantenir en
servei durant l’execució dels treballs prèvia autorització del departament de mobilitat o de la Guàrdia Urbana en el seu cas.
El contractista programarà l’execució dels treballs de manera que les interferències siguin mínimes i, si s’escau,
construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris sense que això sigui motiu d’increment del preu del contracte.
En cas que siguin necessaris desviaments provisionals, el contractista prendrà totes les mesures necessàries per garantir la
seguretat de tots els qui hi circulin.
Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i pel manteniment dels vials de servei es consideraran incloses als preus de
contracte i en cap moment podran ser objecte de reclamació.

d) OBLIGACIONS
Treballs previstos
Amb independència dels assajos i estudis geotècnics, hidràulics, etc., que l’Ajuntament pugui aportar, l’adjudicatari haurà
de realitzar quants estudis, assajos i informes es considerin necessaris per la correcta execució dels treballs, que seran de la
seva total responsabilitat.
Abans de començar els treballs, el contractista comunicarà per escrit al responsable del contracte designat per l’Ajuntament
les dades següents:
• Maquinària i mitjans auxiliars que assigna a l’obra, d’acord amb els requeriments dels plecs i amb l’oferta presentada.
• Tècnic amb titulació adequada designat pel contractista per a la direcció i representació tècnica a l’obra, que quedarà adscrit
a aquesta.
• Subcontractes que té previst concertar a les actuacions que sigui necessari, indicant la part del contracte a realitzar pel
subcontractista, segons el que disposen l’art. 227 del TRLCSP, la Llei 321/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció normes reglamentàries que la desenvolupen.
• Línia telefònica, de fax i servei de correu electrònic disponible.
• El contractista és responsable de sol·licitar a les companyies subministradores de serveis, la localització i característiques en
què aquests es troben a les calçades.
• El contractista és responsable de sol·licitar a la Guàrdia Urbana els permisos pertinents d’ocupació de la via pública, així com
de posar tots els mitjans necessaris i/o que siguin requerits per part de l’autoritat. Les despeses que derivin de la sol·licitud
de permisos per a la realització de les obres seran a càrrec del contractista.
El contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a l’obra. Això no obstant, l’Ajuntament, motivadament, podrà sol·licitar la substitució del personal del contractista, sense obligació de respondre de cap perjudici que al
contractista pugui causar l’exercici d’aquesta facultat.

e) Retolació de l’obra, Imatge del servei
Amb anterioritat a l’inici de les obres, el contractista estarà obligat a instal·lar, a càrrec seu, diversos cartells anunciadors de
les obres, d’acord amb el format normalitzat i imatge corporativa. Els serveis tècnics municipals indicaran al contractista les
característiques, número i lloc d’ubicació del cartell/s.
El personal que realitzi les feines portarà roba específica per a aquestes tasques. L’uniforme anirà complementat amb tires
reflectores per tal que el personal sigui perfectament identificat en la via pública tant durant el dia com durant la nit, i en
qualsevol circumstància meteorològica.
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Tots aquests conceptes aniran a càrrec de l’adjudicatari, No es podran iniciar els treballs sense complir les indicacions anteriors.

f) Sostenibilitat i Medi Ambient
L’adjudicatari serà responsable de la retirada selectiva de tots els residus resultants dels treballs realitzats, disposant a aquests
efectes dels mitjans necessaris per a la seva recollida, transport i disposició a l’abocador, considerant-se inclosa aquesta operació en el preu ofert, sigui quina sigui la quantitat i origen dels mateixos.
L’Adjudicatari aportarà els comprovants o resguards que acreditin la correcta gestió dels mateixos, segons Decret 89/2010.
El contractista, en tant als treballs que realitzi dins els límits de l’obra o fora dels mateixos, adoptarà les mesures necessàries
per evitar afeccions al medi ambient.
El contractista generarà un registre dels consums i residus generats en l’obra i que estarà en tot moment a disposició Municipal si es requereix, el model podrà ser aportat per l’Ajuntament a l’inici del contracte.

g) Protecció de l’arbrat
Cal protegir l’arbrat afectat per l’obra deixant al seu voltant una franja d’1 metre de zona no ocupada, per evitar-hi la compactació; per tant, en aquesta zona, que inclou l’escocell, no s’hi podrà fer abassegament materials ni s’hi col·locaran casetes
d’obra ni hi transitarà maquinària.
Cal protegir els troncs dels arbres que es poden veure afectats per l’execució de l’obra mitjançant taulons de fusta de 2 metres
d’alçària com a mínim ben lligats amb elements que no siguin corrosius ni malmetin el tronc o bé s’anellaran amb pneumàtics.
En cas de tractar-se de protegir agrupacions d’arbres, s’aïllaran en conjunt de l’àmbit d’obra mitjançant tanques de tipus “Rivisa”.
Està prohibit clavar rètols sobre el tronc o branques dels arbres.
S’ha d’evitar obrir rases a menys d’1 metre de l’escocell dels arbres. En cas que no sigui possible, les rases a menys d’1 metre
s’obriran manualment i, en cas d’haver de tallar arrels, serà necessària la supervisió del responsable del contracte o tècnic
municipal.
En cas que l’obra afecti parcialment un arbre, caldrà contactar amb el Serveis Municipals per tal de planificar l’operació més
adequada per la seva protecció: trasplantament, poda de la part que afecta, etc.

h) Protecció de zones enjardinades i d’arbusts
Els parterres i zones enjardinades s’han de mantenir lliures d’elements estranys, escombraries, runa, etc. Tampoc s’hi pot efectuar l’abassegament de materials ni posar-hi casetes d’obra.
En cas que l’obra afecti una part d’un jardí, cal tallar el reg de la zona afectada, previ avís al Servei de Parcs i Jardins, per mantenir el de la zona no afectada.

i) Reposicions de sòl
Les aportacions de terra han de garantir que la qualitat de la mateixa es correspongui o sigui compatible amb el material de
destí en quant a estructura (compactació) i textura. A més, s’ha de restituir el nivell del sòl a la cota existent anteriorment.

j) Fums i gasos
Vehicles i maquinària:
Els motors únicament estaran en funcionament el temps estrictament necessari per a desenvolupar l’activitat. S’ha de parar el
motor dels vehicles quan aquests hagin d’estar aturats més de 3 minuts.
Tots els vehicles emprats a l’obra disposaran de ITV vigent.

k) Pols
En general, en condicions de vents forts, cal evitar la realització d’aquelles activitats que impliquin la generació de pols.
Sempre que sigui possible, s’evitarà la generació de pols mitjançant regs o altres sistemes. De la mateixa manera, es faran regs
periòdics d’aquelles parts de l’obra on es produeixin grans volums de pols.

l) Soroll
Horari de treball:
Les obres es realitzaran de dilluns a divendres entre les 8:00 i les 21:00 hores excepte les obres de canalitzacions, que es realitzaran entre les 8:00 i les 18:00 hores. Fora d’aquests dies i horaris, únicament estan permeses les actuacions que tinguin
autorització específica per part de l’Ajuntament. L’autorització haurà d’estar disponible, en paper, a peu d’obra.

JORDI FLOS, Arquitecte

Millora voreres c.Macià Vila, c. Peñíscola, r. Sol i Vista, rotonda Av. Falset, i c. Miami

MEMÒRIA - pàgina 19 de 73

Soroll produït per la maquinària:
Totes les màquines i equips utilitzats a les obres realitzades a la ciutat de Reus hauran de disposar de certificat d’homologació
CE o certificat de conformitat CE i d’una placa en la qual s’indiqui el nivell màxim de potència acústica.
S’ha de garantir que la maquinaria no supera els nivells de soroll establerts a les seves especificacions tècniques, i aquest es
conforme als nivells d’immissió acústica en l’ambient exterior que es correspongui segons la zona.
Característiques de la maquinària:
Els motors de combustió aniran equipats amb silenciadors de gasos de combustió i sistemes esmorteïdors de soroll i vibracions.
Els martells pneumàtics, autònoms o no, disposaran d’un mecanisme silenciador de l’admissió i expulsió de l’aire.
Els compressors i la resta de maquinària sorollosa hauran de funcionar amb el capot tancat i amb tots els elements de protecció instal·lats, bé pel fabricant o bé amb posterioritat, per amortir els sorolls.
Cal evitar les conductes que directament a indirectament suposin la supressió dels elements aïllants o esmortidors del soroll
de la maquinària, especialment de martells i motors.
Generadors elèctrics:
Els generadors elèctrics que s’instal·lin a la via pública, donada l’elevada emissió sonora que suposen, hauran de complir una
sèrie de requisits:
- Tenir un nivell de potencia sonora de com a màxim 60 dB.
- No presentar components tonals en l’espectre de soroll.
No obstant això, en obres que tinguin una durada superior a 3 mesos, no podrà haver-hi generador elèctric, sinó que s’haurà
de substituir per una escomesa.
Soroll produït per vehicles:
Els motors dels vehicles únicament estaran en funcionament el temps estrictament necessari per a desenvolupar l’activitat.
S’ha de parar el motor dels vehicles quan aquests hagin d’estar aturats més de 3 minuts.
Cal circular per l’interior del recinte de l’obra sense fer acceleracions brusques, amb una velocitat reduïda.
S’ha de garantir que els vehicles emprats a l’obra no emeten més soroll que el permès per la normativa vigent i que comprova
la ITV.
Soroll produït per planxes metàl·liques i tanques:
S’han de col·locar les planxes metàl·liques sobre les rases fixades correctament, utilitzant elements que evitin el contacte planxa - planxa o planxa - paviment, de manera que no facin soroll al pas de vehicles o vianants.
Mantenir I fixar les tanques de manera que no provoquin soroll en xocar entre elles.
Soroll produït per l’acció dels operaris:
Cal que el personal de l’obra es comuniqui sense cridar i eviti l’ús d’equips de música per tal d’evitar molèsties a la ciutadania.
Les tanques i les planxes de pas s’han de manipular amb cura, evitant arrossegar-les.

m) Afecció a les aigües
Abocaments a la xarxa de clavegueram:
Està prohibit efectuar qualsevol tipus d’abocament a la xarxa de clavegueram. Sota excepcionalitat, els mantenidors de la
xarxa podran donar aquest permís sempre i quan els abocaments no siguin contaminants i segons les condicions del tram
de la xarxa en concret.
Aigües derivades de la neteja de maquinària:
Mai s’han d’abocar directament les aigües resultants de la neteja de maquinària (cisternes de formigó o similars) als embornals, escocells o altres espais, ja estiguin dins o fora de l’àmbit d’obra.
Caldrà habilitar espais de neteja de maquinària i d’abocament controlat situats lluny d’embornals i altres elements que les
puguin posar en contacte amb la xarxa de sanejament o les aigües superficials.
Les aigües residuals procedents de la neteja de maquinària s’hauran de recollir en punts de neteja que s’ubicaran sobre materials que impermeabilitzin el sòl. Aquests punts, a mode d’exemple, poden ser dipòsits o contenidors. El residu resultant caldrà
gestionar-lo a través d’un abocador autoritzat.
Vessaments accidentals de productes:
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Productes químics:
Els productes químics líquids, que sigui imprescindible tenir a l’obra per a la seva execució, disposaran de cubetes de retenció
estanques i estaran disposats lluny d’embornals o d’altres elements que els puguin posar en contacte amb la xarxa de sanejament o les aigües superficials, en cas de vessament accidental.
Reposició d’olis o combustibles:
Cal evitar la reposició d’olis i combustibles a l’obra i, sempre que sigui inevitable, fer-ho lluny de la xarxa de drenatge i de clavegueram i protegir el sòl amb elements impermeabilitzants que permetin retenir les possibles pèrdues.
Contenció de l’afecció a les aigües i al sòl:
A l’obra, s’ha de disposar de sepiolita o sorra, per tal de poder actuar amb rapidesa davant d’un vessament accidental i així
evitar possibles afeccions a les aigües i al sòl.
Amassament de formigó:
Està prohibit l’amassament de formigó directament sobre el sòl, tant dins com fora de l’àmbit d’obra. En aquest sentit és obligatori l’ús de la formigonera o la pastera.

n) Consums i pèrdues d’aigua
S’ha de racionalitzar l’ús d’aigua a l’obra, estant totalment prohibit deixar mànegues d’aigua obertes a l’obra. En aquest
sentit, s’ha de revisar periòdicament i realitzar un correcte manteniment de totes les conduccions d’aigua de l’obra per tal de
detectar possibles fuites i solucionar-les.
Així mateix, haurà de mantenir durant l’execució de l’obra i refer quan aquesta finalitzi, les servituds afectades, essent al seu
càrrec els treballs necessaris per a tal objectiu.
Es valorarà que el contractista estudiï la possibilitat d’ús d’aigua subterrània o d’aprofitament d’aigua de pluja per l’execució
de l’obra. En aquest sentit, s’utilitzaria, sempre que fos possible, aigua no potable per dur a terme les activitats de l’obra ja
sigui mitjançant d’aigua subterrània o mitjançant la xarxa municipal de distribució d’aigua no potable.

o) Consum d’energia
Pel que fa al consum energètic, caldrà que el contractista avaluï el cost energètic del procés segons la maquinària proposada a
utilitzar, proposant les mesures que es consideri oportú aplicar per tal de minimitzar-lo.
També haurà de tenir un control dels consums energètics per tal de monitoritzar el consum, tant el consum elèctric com el
consum de combustibles pel funcionament de la maquinària i vehicles, durant l’execució dels treballs a realitzar.

p) Neteja
Neteja de l’exterior de l’obra:
Els contractistes de les obres hauran de protegir l’espai públic que es pugui veure afectat per l’obra amb els mitjans que siguin
necessaris, (tanques, lones, etc.) per tal d’impedir el seu embrutiment.
Totes les actuacions que puguin generar brutícia o acumulació de materials es realitzaran dins de l’àmbit de tancament de
l’obra, s’hauran de prendre les mesures necessàries per tal de minimitzar la brutícia que puguin generar. S’haurà de netejar
tants cops com sigui necessari, l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra, especialment després d’haver efectuat càrregues o descàrregues de materials o altres operacions que potencialment puguin embrutir.
Embrutiment per operacions de càrrega i descàrrega:
En les operacions de descàrrega de materials, una persona controlarà el procés per tat d’evitar abocaments sobre la calçada o
la vorera.
En cas que fortuïtament es produeixi l’embrutiment de la via pública, es netejarà de forma immediata un cop finalitzada l’activitat.
Neteja de l’interior de l’obra:
Cal que el contractista mantingui net de deixalles i fullaraca l’àmbit d’obra.
S’han d’evitar les acumulacions i restes de materials d’obra, com morter o sorres sobre l’espai públic de l’àmbit de l’obra, havent-se d’acumular mitjançant sacs contenidors.
Acumulació de terres i runa:

JORDI FLOS, Arquitecte
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No es poden acumular terres ni runes en l’àmbit de domini públic de l’obra, excepte en el cas d’aprofitar les terres procedents
de l’excavació per ús posterior a la mateixa obra. En aquest cas: s’apilaran al llarg del traçat de l’obra si el rebliment es realitza
el mateix dia, o bé s’acumularan en contenidors o sacs situats dins el mateix perímetre de l’obra si el rebliment es realitza en
dies posteriors. En qualsevol cas s’haurà d’evitar el despreniment de les terres o runes cap a l’exterior de l’àmbit d’obra .
Contenidors i sacs de runa:
En cap cas l’alçària del contingut del sac o contenidor de runes pot superar en més de 30 centímetres l’alçària del sac o contenidor que el conté. S’ha de cobrir el contenidor o sac amb lones per tat d’evitar que s’hi dipositin altres residus.
Un cop ple, s’ha de retirar el sac o contenidor de runes abans de les 24 hores següents.
Material granular a la via pública:
En tot moment s’haurà de mantenir la calçada i la resta d’espais exteriors a l’obra lliures de material granular. A més de constituir una font d’embrutiment de la via pública, pot produir accidents a vehicles i vianants.
S’ha de vetllar per mantenir l’aglomerat en fred aplicat prèviament a la reposició definitiva de l’asfalt en bon estat de conservació, evitant la formació de grava.
Roderes de fang a la via pública:
Cal prendre les mesures pertinents per tat d’evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida dels camions de l’obra.
Per tat d’evitar-les, en aquelles obres que disposin de l’espai suficient, destinaran un espai “mínim de 2x1 m, previ a la sortida
de l’obra, de neteja de les rodes dels vehicles (per exemple, zona de graves o solera de formigó o planxes tipus “religa” on es
realitzarà la neteja de les rodes mitjançant aigua a pressió, emprant aigua reutilitzada d’altres processos sempre que sigui
possible).

q) Residus
La gestió dels residus generats a l’obra s’haurà de realitzar a través d’una empresa inscrita al Registre General de Gestors de
Residus de Catalunya. Es poden consultar els gestors inscrits al citat Registre al web de l’Agència de Residus de Catalunya.
Quan es tracti de residus especials, a més, s’hauran d’haver transportat al Gestor Autoritzat a través d’un transportista autoritzat per la Junta de Residus.
Identificació i disposició dels residus:
A l’obra s’han de crear espais per emmagatzemar els residus, correctament identificats, i segregar-los per fraccions dins
l’àmbit de l’obra, en contenidors especials o amb tancat perimetral.
En aquest sentit s’ha de disposar d’un llistat dels residus que es generen, identificats per codi, segons el Catàleg Europeu de
Residus vigent (codi CER).
Disposició dels residus perillosos a l’obra:
Els materials o residus que puguin ser perillosos, que en obra poden ser olis usats, lubricants, bateries,piles, restes de pintures,
etc., s’han d’emmagatzemar separadament de la resta de residus, en indrets estancs i a ser possible, tancats (fora de les zones de trànsit, sobre superfícies impermeabilitzades o cubetes de contenció, protegides de la pluja i els raigs del sol, etc.). Cal
tenir-los molt clarament identificats i localitzats, dins l’obra, indicant la data d’inici de l’emmagatzematge.
Reutilització dels residus:
Sempre que sigui possible es reutilitzaran els residus generats a l’obra com roques, terres menys bones i àrids en general.
Prevenció de la generació de residus:
S’han d’emmagatzemar correctament totes les matèries primeres de l’obra per tal d’evitar que es malmetin i siguin inservibles: sobre palets o contenidors, convenientment tapats amb materials impermeables quan sigui necessari protegir-les de la
pluja, protegint dels raigs del sol els materials perillosos o fotosensibles, etc.
La localització d’abocadors autoritzats, així com les despeses que comporti llur utilització, seran a càrrec del contractista.
L’empresa contractista aportarà, al finalitzar cada actuació i juntament amb la certificació de la mateixa, còpia del certificat
final de la gestió de residus signada per l’abocador autoritzat.
No serà causa suficient per al·legar modificació del preu unitari que apareix al quadre de preus, o dir que la unitat d’obra
corresponent no inclou l’operació esmentada de transport a l’abocador, el fet que la distància als abocadors autoritzats sigui
superior que la que es preveu, en la justificació del preu unitari inclòs al pressupost del projecte, ni l’omissió en l’esmentada
justificació de l’operació de transport.
El contractista és responsable del Compliment de les disposicions legals vigents relatives al transport i abocament de materials, obtenció d’autoritzacions, permisos necessaris i de pagament del cànon per la utilització del servei.
El contractista serà responsable de les agressions que, en els sentits abans apuntats, i qualsevol altres difícilment identificables
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en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els mitjans i mètodes utilitzats I reparar els danys causats,
seguint les ordres de la direcció de l’obra o dels organismes competents.

5.

Compliment de la normativa vigent

5.1. Marc legal
Es fa constar que en el present document s’han observat les normes sobre la construcció vigents. Les solucions adoptades
asseguren unes prestacions adequades per garantir els requisits bàsics de qualitat, seguretat i utilització i tot allò que disposa
la legislació que li és d’aplicació.
5.2. Aclariments
Segons indicació del promotor aquest document no adjunta altres plecs o llistats normativa específica.
Totes les dades corresponents a les bases topogràfiques i dels preus emprats en la confecció dels pressupostos han estat facilitats pel promotor.
Per indicació expressa es fa constar que:
• Qualsevol ocupació de la via pública, que necessiti d’autorització del departament de mobilitat de l’Ajuntament de Reus,
serà a càrrec del contractista de les obres.
• El contractista de les obres resta obligat a costejar i instal·lar al seu càrrec el cartell d’obres segons model descrit a continuació o bé el que sigui facilitat pel departament de la brigada municipal.
• Les mesures de seguretat i salut resten incloses en els preus unitaris d’obra.
5.2.1. Cartell d’obres
a) Descripció
Xapa plegada d’acer galvanitzat de dimensions 61 cm d’ample per 88 cm d’alçada en la part vista, on col·locar un un vinil amb
les dades de la corresponent obra segons model de la imatge, la xapa té un desenvolupament superior als 88 cm d’ample per
tal de realitzar 2 plecs i poder fixar la mateixa en una tanca d’obres.
b) Imatge

JORDI FLOS, Arquitecte

6.

Millora voreres c.Macià Vila, c. Peñíscola, r. Sol i Vista, rotonda Av. Falset, i c. Miami

MEMÒRIA - pàgina 23 de 73

Pressupost Base de Licitació (Presupuesto Ejecutivo de de Contrata)

El pressupost base de licitació (PBL) corresponent a la MEMÒRIA VALORADA PER A MILLORA DE LES VORERES DELS CARRERS
de Macià Vila, de Peñíscola, raval de Sol i Vista, rotonda Av. Falset amb Recasens i Mercadé, i carrer de Miami puja la quantitat
de 72.367,18€ (SETANTA-DOS MIL TRES-CENTS SEIXANTA-SET euros amb DIVUIT CÈNTIMS d’euro)

A Reus, 15 de novembre de 2018

FLOS PRATS,
JORDI
(AUTENTICACIÓ
N)

Digitally signed by
FLOS PRATS, JORDI
(AUTENTICACIÓN)
Date: 2018.11.16
22:41:47 +01'00'

Jordi Flos, arquitecte				
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PRESSUPOST

1.

Resum de pressupost per capítols
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RESUM DE PRESSUPOST
MEMÒRIA V. MILLORA DE VORERES c.Macià Vila, c. Penyíscola, r. Sol i Vista, rotonda Av. Falset, i c. Miami
CAPITOL

RESUM

04

-T01
-T02
-T03

05

06

07

08

IMPORT

%

Macià Vila imparell...........................................................................................................................................................
-ENDERROCS I EXCAVACIONS .............................................................................................
4.463,88
-ELEMENTS DE VIALITAT .......................................................................................................
20.507,81
-ALTRES ....................................................................................................................................
615,37

25.587,06

50,91

-U01
-U02
-U03

Penyíscola imparell..........................................................................................................................................................
-ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES..............................................................................
1.186,61
-ELEMENTS DE VIALITAT .......................................................................................................
5.320,89
-ALTRES ....................................................................................................................................
514,80

7.022,30

13,97

-V01
-V02
-V03

Raval de Sol i Vista imparell............................................................................................................................................
-ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES..............................................................................
119,16
-ELEMENTS DE VIALITAT .......................................................................................................
3.474,46
-ALTRES ....................................................................................................................................
353,40

3.947,02

7,85

-W01
-W02
-W03

Rotonda Av. Falset amb Recasens i Mercadé...............................................................................................................
-ENDERROCS I EXCAVACIONS .............................................................................................
970,85
-ELEMENTS DE VIALITAT .......................................................................................................
6.932,86
-ALTRES ....................................................................................................................................
682,42

8.586,13

17,08

-X01
-X02

Miami parell......................................................................................................................................................................
-ENDERROCS I EXCAVACIONS .............................................................................................
850,75
-ELEMENTS DE VIALITAT .......................................................................................................
4.265,22

5.115,97

10,18

PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL
13,00% Despeses Generals......
6.533,60
6,00% Benefici industrial .........
3.015,51

50.258,48

Suma .....................................................

9.549,11

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA
21% IVA ................................................

59.807,59
12.559,59

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

72.367,18

Puja el pressupost l´esmentada quantitat de SETANTA-DOS MIL TRES-CENTS SEIXANTA-SET amb DIVUIT CÈNTIMS
, a 15 de novembre de 2018.

Jordi Flos Prats
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jordiflos@gmail.com

•

609 95 03 57
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
MEMÒRIA V. MILLORA DE VORERES c.Macià Vila, c. Penyíscola, r. Sol i Vista, rotonda Av. Falset, i c. Miami
CODI

RESUM

QUANTITAT

PREU

IMPORT

140,00

4,71

659,40

140,00

5,58

781,20

190,00

9,48

1.801,20

190,00

3,86

733,40

38,00

12,86

488,68

CAPITOL 04 Macià Vila imparell
SUBCAPITOL T01 ENDERROCS I EXCAVACIONS
A0010009

A0010003

A0010005

A0010004

A0010011

m

Tall paviment form. h>=10cm

Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

m

Demol.vorada+rigola form.sob/form.,compres.i càrrega m.mec.

Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre
formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor. Inlocou càrrega, transport i disposició controlada a dipòsit autoritzat.

m2

Enderroc vorera panot,base form.,solera form.,15cm,compres.,càrrega manual

Enderroc de vorera de panot i base de formigó, de 15 cm de
gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor. Inlocou càrrega, transport i disposició controlada a dipòsit autoritzat.

m2

Enderroc vorera panot,compres.,càrrega manual

Enderroc de vorera de panot, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inlocou càrrega, transport i disposició controlada a dipòsit autoritzat.

m3

Excav.p/caixa pav.,terreny compact.(SPT 20-50),pala excav.,+càrr.directa
s/camió

Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre
camió, transport i deposició a dipòsit autoritzat
TOTAL SUBCAPITOL T01 ENDERROCS I EXCAVACIONS ...........
SUBCAPITOL T02 ELEMENTS DE VIALITAT
B0020008

C0030002

K921201J

K0080000

F0060001

F0060003

m

Vorada de 19-22x30 cm, tipus T-5, prefabricades de formigó

Vorada de 19-22x30 cm, tipus T-5, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

m

Rigola morter ciment blanc de 20 cm i 8 cm gruix

Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm
d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

m³

Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

m3

Base p/pav. form.no estructural HNE-15/B/40 abocat camió est+comp. manual
+acab. reglejat

Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat

m2

Paviment panot p/vorera gris,20x20x4cm,col.truc macet.

140,00

29,36

4.110,40

140,00

12,16

1.702,40

38,00

25,34

962,92

31,30

68,15

2.133,10

380,00

26,14

9.933,20

1,00

27,01

27,01

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, col·locat
a truc de maceta amb morter i beurada de ciment pòrtland

m2

4.463,88

Paviment panot vorera gris,25x25x2,5cm,preu sup.,col.truc macet.mort.1:2:10

Paviment de panot per a vorera gris de 25x25x2,5 cm, classe
1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a
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F0060003
m2 DE
Paviment
panotc.Macià
vorera gris,25x25x2,5cm,preu
MEMÒRIA V. MILLORA
VORERES
Vila, c. Penyíscola, r.sup.,col.truc
Sol i Vista,macet.mort.1:2:10
rotonda Av. Falset, i c. Miami 1,00

27,01

27,01

CODI

PREU

IMPORT

9,00

102,96

926,64

13,00

54,78

712,14

D0040009

E0050001

RESUM

QUANTITAT

1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a
truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment
pòrtland

m

Gual vehicles 60 cm

Gual per a vehicles de 60 cm d'amplaria amb peces prefabricades planes de formigo de 60x40 cm i amb peces especials extremes, base de formigó i rejuntat amb morter, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines
adients, totalment acabat

u

Escocell 100x100x20,4p.mort.cim.91x20x8cm,col.mort.,base form.

Escocell de 100x100 cm i 20 cm de fondària, amb 4 peces de
morter de ciment de 91x20x8 cm amb un cantell bisellat, model Fiol 100 d'ICA o equivalent, rejuntades amb morter mixt
1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i col·locat
sobre base de formigó HM-20/P/10/I
TOTAL SUBCAPITOL T02 ELEMENTS DE VIALITAT.....................
SUBCAPITOL T03 ALTRES
A0010001

A0010002

A0010003

A0010004

A0010006

A0010007

A0010012

A0010013

m

Demolic.vorada sob/form.,compres.+càrrega man/mec.

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inlocou càrrega, transport i disposició controlada a dipòsit autoritzat.

m

Demol.rigola form.,compres. carreg.mec.s/camió

Demolició de rigola de formigó, amb compressor i càrrega
mecànica sobre camió. Inlocou càrrega, transport i disposició
controlada a dipòsit autoritzat.

m

Demol.vorada+rigola form.sob/form.,compres.i càrrega m.mec.

Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre
formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor. Inlocou càrrega, transport i disposició controlada a dipòsit autoritzat.

m2

Enderroc vorera panot,compres.,càrrega manual

Enderroc de vorera de panot, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inlocou càrrega, transport i disposició controlada a dipòsit autoritzat.

m2

Demol.paviment mescla bituminosa,g<=10cm,ampl.<=2m,compressor+càrrega
cam.

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm
de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió. Inlocou càrrega, transport i disposició controlada a
dipòsit autoritzat.

m2

Demol.paviment llamb. sob/terra,ampl.<=2m,mitj.mecàn.+càrrega cam.

Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre terra,
de fins a 2 m d'amplària amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. Inlocou càrrega, transport i disposició controlada a
dipòsit autoritzat.

m3

Demolició pav. asfàtics, mecànics +càrrega

Demolició de paviments asfàltics amb mitjans mecànics i càrrega de runa sobre camió, transport i deposició a dipòsit autoritzat

u

Tala cistella mecànica arbre <6m,arrencant soca,aplec+càrreg+transport brossa
planta compostatge dis

Tala controlada cistella mecànica d'arbre < 6 m d'alçària, ar-

20.507,81

0,50

4,47

2,24

0,50

3,88

1,94

0,50

5,58

2,79

0,50

3,86

1,93

0,50

7,92

3,96

0,50

5,34

2,67

0,50

17,94

8,97

0,50

135,85

67,93
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
MEMÒRIA
DE
c.Maciàarbre
Vila,<6m,arrencant
c. Penyíscola,
r. Sol i Vista, rotonda Av.brossa
Falset, i c. Miami 0,50
A0010013 V. MILLORA
u
TalaVORERES
cistella mecànica
soca,aplec+càrreg+transport
CODI

B0010009

B0020003

B0020004

B0020005

B0020006

C0030003

C0030004

C0030005

D0040002

D0040003

planta compostatge dis
RESUM

Tala controlada cistella mecànica d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre
camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km)

m

Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, prefabricades de formigó

Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

m

Vorada corba p.granít. gris quintana,20x25,serrada

Vorada corba de pedra granitica gris quintana, gris pirineos o
ochavo jaspe, gra fi, serrada mecanicament i flamejada, de
20x25 cm, col·locada amb base de formigo i rejuntada sorra-ciment

m

Vorada corba p.granít. gris quintana,40x25,serrada

Vorada corba de pedra granitica gris quintana, gris pirineos o
ochavo jaspe, gra fi, serrada mecanicament i flamejada, de
40x25 cm, col·locada amb base de formigo i rejuntada amb
sorra-ciment

m

Vorada de 9-12x20 cm, tipus T-1, prefabricades de formigó

Vorada de 9-12x20 cm, tipus T-1, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

m

Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, prefabricades de formigó

Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

m

Rigola morter ciment blanc de 30 cm i 8 cm gruix

Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm
d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

m

Rigola pref. formigó de 20 cm i 7 cm de gruix

Rigola prefabricada de formigó de 20 cm d'amplada i 7 cm de
gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
i totes les feines adients, totalment col·locada

m

Rigola pref. formigó de 30 cm i 7 cm de gruix

Rigola prefabricada de formigó de 30 cm d'amplada i 7 cm de
gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
i totes les feines adients, totalment col·locada

m

Gual per a vehicles, model 60/62, de pedra granítica amb cares vistes flamejades

Gual per a vehicles, model 60/62, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, sense incloure peces dels extrems, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat

m

135,85
PREU

67,93
IMPORT

0,50

25,03

12,52

0,50

89,29

44,65

0,50

154,80

77,40

0,50

16,59

8,30

0,50

18,02

9,01

0,50

15,71

7,86

0,50

12,32

6,16

0,50

15,46

7,73

0,50

84,52

42,26

0,50

140,49

70,25

QUANTITAT

Gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares vistes
flamejades

Gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb
cares vistes flamejades, sense incloure peces dels extrems, inJordi Flos Prats
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PRESSUPOSTmI
D0040003

Millora voreres c.Macià Vila, c. Peñíscola, r. Sol i Vista, rotonda Av. Falset, i c. Miami

AMIDAMENTS
Gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares vistes

flamejades
MEMÒRIA V. MILLORA DE
VORERES c.Macià Vila, c. Penyíscola, r. Sol i Vista, rotonda Av. Falset, i c. Miami
CODI

D0040005

D0040006

D0040007

RESUM

Conjunt dels dos extrems de gual per a vehicles, model 60/62, de pedra
granítica cares vistes flamej

Conjunt dels dos extrems de gual per a vehicles, model 60/62,
de pedra granítica amb cares vistes flamejades, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines
adients, totalment acabat

u

Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants, model 120/122, de pedra
granítica cares vistes flam

Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants, model
120/122, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les
feines adients, totalment acabat

m

140,49

70,25

PREU

IMPORT

0,50

155,86

77,93

0,50

256,96

128,48

0,50

60,77

30,39

QUANTITAT

cares vistes flamejades, sense incloure peces dels extrems, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les
feines adients, totalment acabat

u

0,50

Gual vorada 20 cm

Gual de vorada T3/T5 per a vehicles amb peces prefabricades
de formigo en cunya, amb peces de 20 cm d'amplaria, base
de formigó i rejuntat amb morter, inclosa l'excavació i base
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat
TOTAL SUBCAPITOL T03 ALTRES.................................................

615,37

TOTAL CAPITOL 04 Macià Vila imparell ..................................................................................................

25.587,06

JORDI FLOS, Arquitecte
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
MEMÒRIA V. MILLORA DE VORERES c.Macià Vila, c. Penyíscola, r. Sol i Vista, rotonda Av. Falset, i c. Miami
CODI

RESUM

QUANTITAT

PREU

IMPORT

50,00

4,71

235,50

1,00

3,88

3,88

50,00

5,58

279,00

39,00

9,47

369,33

36,00

3,86

138,96

1,00

9,48

9,48

11,70

12,86

150,46

CAPITOL 05 Penyíscola imparell
SUBCAPITOL U01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
A0010009

A0010010

A0010003

A0010008

A0010004

A0010005

A0010011

m

Tall paviment form. h>=10cm

Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

m

Tall paviment mescla bituminosa h>=10cm

Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària
com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a demolir

m

Demol.vorada+rigola form.sob/form.,compres.i càrrega m.mec.

Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre
formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor. Inlocou càrrega, transport i disposició controlada a dipòsit autoritzat.

m2

Demol.paviment form.,g<=15cm,ampl.<=2m,compressor+càrrega cam.

Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i
fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió.
Inlocou càrrega, transport i disposició controlada a dipòsit autoritzat.

m2

Enderroc vorera panot,compres.,càrrega manual

Enderroc de vorera de panot, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inlocou càrrega, transport i disposició controlada a dipòsit autoritzat.

m2

Enderroc vorera panot,base form.,solera form.,15cm,compres.,càrrega manual

Enderroc de vorera de panot i base de formigó, de 15 cm de
gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor. Inlocou càrrega, transport i disposició controlada a dipòsit autoritzat.

m3

Excav.p/caixa pav.,terreny compact.(SPT 20-50),pala excav.,+càrr.directa
s/camió

Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre
camió, transport i deposició a dipòsit autoritzat
TOTAL SUBCAPITOL U01 ENDERROCS I MOVIMENT DE
TERRES .............................................................................................
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Millora voreres c.Macià Vila, c. Peñíscola, r. Sol i Vista, rotonda Av. Falset, i c. Miami

PRESSUPOST I AMIDAMENTS
MEMÒRIA V. MILLORA DE VORERES c.Macià Vila, c. Penyíscola, r. Sol i Vista, rotonda Av. Falset, i c. Miami
CODI

RESUM

QUANTITAT

SUBCAPITOL U02 ELEMENTS DE VIALITAT
B0020001

B0020002

B0020008

C0030002

K921201J

K0080000

F0060001

F0060003

m

Vorada recta p.granít. gris quintana,20x25,serrada

Vorada recta de pedra granitica gris quintana, gris pirineos o
ochavo jaspe, gra fi, recta, serrada i flamejada, de 20x25 cm,
col·locada amb base de formigó i rejuntada amb sorra-ciment

m

Vorada recta p.granít. gris quintana,40x25,serrada

Vorada recta de pedra granitica gris quintana, gris pirineos o
ochavo jaspe, gra fi, recta, serrada i flamejada, de 40x25 cm,
col·locada amb base de formigó i rejuntada amb sorra-ciment

m

Vorada de 19-22x30 cm, tipus T-5, prefabricades de formigó

Vorada de 19-22x30 cm, tipus T-5, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

m

Rigola morter ciment blanc de 20 cm i 8 cm gruix

Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm
d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

m³

Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

m3

Base p/pav. form.no estructural HNE-15/B/40 abocat camió est+comp. manual
+acab. reglejat

Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat

m2

Paviment panot p/vorera gris,20x20x4cm,col.truc macet.

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, col·locat
a truc de maceta amb morter i beurada de ciment pòrtland

m2

Paviment panot vorera gris,25x25x2,5cm,preu sup.,col.truc macet.mort.1:2:10

PREU

IMPORT

1,00

55,50

55,50

1,00

91,15

91,15

50,00

29,36

1.468,00

50,00

12,16

608,00

22,50

25,34

570,15

9,85

68,15

671,28

70,00

26,14

1.829,80

1,00

27,01

27,01

Paviment de panot per a vorera gris de 25x25x2,5 cm, classe
1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a
truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment
pòrtland
TOTAL SUBCAPITOL U02 ELEMENTS DE VIALITAT ....................

5.320,89
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
MEMÒRIA V. MILLORA DE VORERES c.Macià Vila, c. Penyíscola, r. Sol i Vista, rotonda Av. Falset, i c. Miami
CODI

RESUM

QUANTITAT

SUBCAPITOL U03 ALTRES
D0040009

m

Gual vehicles 60 cm

5,00

PREU

IMPORT

102,96

514,80

Gual per a vehicles de 60 cm d'amplaria amb peces prefabricades planes de formigo de 60x40 cm i amb peces especials extremes, base de formigó i rejuntat amb morter, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines
adients, totalment acabat
TOTAL SUBCAPITOL U03 ALTRES.................................................

514,80

TOTAL CAPITOL 05 Penyíscola imparell.................................................................................................

7.022,30
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
MEMÒRIA V. MILLORA DE VORERES c.Macià Vila, c. Penyíscola, r. Sol i Vista, rotonda Av. Falset, i c. Miami
CODI

RESUM

QUANTITAT

PREU

IMPORT

7,00

5,58

39,06

5,60

9,48

53,09

2,10

12,86

27,01

CAPITOL 06 Raval de Sol i Vista imparell
SUBCAPITOL V01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
A0010003

A0010005

A0010011

m

Demol.vorada+rigola form.sob/form.,compres.i càrrega m.mec.

Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre
formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor. Inlocou càrrega, transport i disposició controlada a dipòsit autoritzat.

m2

Enderroc vorera panot,base form.,solera form.,15cm,compres.,càrrega manual

Enderroc de vorera de panot i base de formigó, de 15 cm de
gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor. Inlocou càrrega, transport i disposició controlada a dipòsit autoritzat.

m3

Excav.p/caixa pav.,terreny compact.(SPT 20-50),pala excav.,+càrr.directa
s/camió

Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre
camió, transport i deposició a dipòsit autoritzat
TOTAL SUBCAPITOL V01 ENDERROCS I MOVIMENT DE
TERRES .............................................................................................
SUBCAPITOL V02 ELEMENTS DE VIALITAT
B0020001

B0020002

B0020008

C0030002

K921201J

K0080000

F0060001

F0060003

m

Vorada recta p.granít. gris quintana,20x25,serrada

Vorada recta de pedra granitica gris quintana, gris pirineos o
ochavo jaspe, gra fi, recta, serrada i flamejada, de 20x25 cm,
col·locada amb base de formigó i rejuntada amb sorra-ciment

m

Vorada recta p.granít. gris quintana,40x25,serrada

Vorada recta de pedra granitica gris quintana, gris pirineos o
ochavo jaspe, gra fi, recta, serrada i flamejada, de 40x25 cm,
col·locada amb base de formigó i rejuntada amb sorra-ciment

m

Vorada de 19-22x30 cm, tipus T-5, prefabricades de formigó

Vorada de 19-22x30 cm, tipus T-5, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

m

Rigola morter ciment blanc de 20 cm i 8 cm gruix

Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm
d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

m³

Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

m3

Base p/pav. form.no estructural HNE-15/B/40 abocat camió est+comp. manual
+acab. reglejat

Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat

m2

Paviment panot p/vorera gris,20x20x4cm,col.truc macet.

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, col·locat
a truc de maceta amb morter i beurada de ciment pòrtland

m2

Paviment panot vorera gris,25x25x2,5cm,preu sup.,col.truc macet.mort.1:2:10

Paviment de panot per a vorera gris de 25x25x2,5 cm, classe

119,16

1,00

55,50

55,50

1,00

91,15

91,15

1,00

29,36

29,36

1,00

12,16

12,16

2,10

25,34

53,21

1,40

68,15

95,41

119,00

26,14

3.110,66

1,00

27,01

27,01

JORDI FLOS, Arquitecte
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
MEMÒRIA V. MILLORA DE VORERES c.Macià Vila, c. Penyíscola, r. Sol i Vista, rotonda Av. Falset, i c. Miami
F0060003
CODI

m2 Paviment panot vorera gris,25x25x2,5cm,preu sup.,col.truc macet.mort.1:2:10
RESUM

1,00
QUANTITAT

27,01
PREU

27,01
IMPORT

Paviment de panot per a vorera gris de 25x25x2,5 cm, classe
1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a
truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment
pòrtland
TOTAL SUBCAPITOL V02 ELEMENTS DE VIALITAT.....................
SUBCAPITOL V03 ALTRES
D0040008

D0040010

E0050002

F0060002

F0060004

D0040001

D0040004

m

Gual vehicles 40 cm

Gual per a vehicles de 40 cm d'amplària tipus Barcelona amb
peces prefabricades en cunya de formigó de 60x40 cm i amb
peces especials extremes, base de formigó i rejuntat amb morter, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat

m

Gual vianants 120 cm

Gual peatonal de 120 cm d'amplària amb peces prefabricades
de formigo de 60x40 planes, amb peces especials extremes,
base de formigó i rejuntat amb morter, inclosa l'excavació i
base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat

u

Escocell 120x120x20cm,4p.mort.cim. 120x20x8cm, col.mort.,base form.

Escocell de 120x120 cm i 20 cm de fondària, amb 4 peces de
morter de ciment de 120x20x8 cm, amb un cantell rom, rejuntades amb morter i col·locat sobre base de formigó

m2

Paviment panot p/vorera color,20x20x4cm,col.truc macet.mort.,beurad.col.

Paviment de panot de color amb tacs o ratllat de 20x20x4 cm,
per a pas de vianants, col·locat a truc de maceta amb morter
i beurada de color

m2

Paviment panot vorera color,25x25x2,5cm,preu sup.,col.truc
macet.mort.1:2:10,beurada color

Paviment de panot per a vorera de color amb tacs o ratllat de
25x25x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm
de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i
beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

m

Gual per a vehicles, model 40/42, de pedra granítica amb cares vistes flamejades

Gual per a vehicles, model 40/42, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, sense incloure peces dels extrems, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat

u

Conjunt dels dos extrems de gual per a vehicles, model 40/42, de pedra
granítica cares vistes flamej

3.474,46

1,00

109,68

109,68

0,50

172,62

86,31

0,50

65,15

32,58

0,50

30,61

15,31

0,50

33,70

16,85

0,50

58,76

29,38

0,50

126,57

63,29

Conjunt dels dos extrems de gual per a vehicles, model 40/42,
de pedra granítica amb cares vistes flamejades, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines
adients, totalment acabat
TOTAL SUBCAPITOL V03 ALTRES.................................................

353,40

TOTAL CAPITOL 06 Raval de Sol i Vista imparell...................................................................................

3.947,02
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
MEMÒRIA V. MILLORA DE VORERES c.Macià Vila, c. Penyíscola, r. Sol i Vista, rotonda Av. Falset, i c. Miami
CODI

RESUM

QUANTITAT

PREU

IMPORT

25,00

4,47

111,75

31,00

3,86

119,66

78,00

9,48

739,44

CAPITOL 07 Rotonda Av. Falset amb Recasens i Mercadé
SUBCAPITOL W01 ENDERROCS I EXCAVACIONS
A0010001

A0010004

A0010005

m

Demolic.vorada sob/form.,compres.+càrrega man/mec.

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inlocou càrrega, transport i disposició controlada a dipòsit autoritzat.

m2

Enderroc vorera panot,compres.,càrrega manual

Enderroc de vorera de panot, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inlocou càrrega, transport i disposició controlada a dipòsit autoritzat.

m2

Enderroc vorera panot,base form.,solera form.,15cm,compres.,càrrega manual

Enderroc de vorera de panot i base de formigó, de 15 cm de
gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor. Inlocou càrrega, transport i disposició controlada a dipòsit autoritzat.
TOTAL SUBCAPITOL W01 ENDERROCS I EXCAVACIONS ..........
SUBCAPITOL W02 ELEMENTS DE VIALITAT
B0010009

B0020007

K0080000

F0060001

FR3SC0A4

m

Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, prefabricades de formigó

Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

m

Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-3, prefabricades de formigó

Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-3, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

m3

Base p/pav. form.no estructural HNE-15/B/40 abocat camió est+comp. manual
+acab. reglejat

Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat

m2

Paviment panot p/vorera gris,20x20x4cm,col.truc macet.

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, col·locat
a truc de maceta amb morter i beurada de ciment pòrtland

m2

Acabat grava jardineria g>=5cm

970,85

25,00

25,03

625,75

57,00

20,68

1.178,76

15,15

68,15

1.032,47

132,00

26,14

3.450,48

70,00

9,22

645,40

Acabat superficial amb grava tipus marmolina de color blanc,
vermell o rosa, subministrada en sacs de 0.8 m3 i escampada
amb mitjans manuals
TOTAL SUBCAPITOL W02 ELEMENTS DE VIALITAT....................

6.932,86

JORDI FLOS, Arquitecte
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
MEMÒRIA V. MILLORA DE VORERES c.Macià Vila, c. Penyíscola, r. Sol i Vista, rotonda Av. Falset, i c. Miami
CODI

RESUM

QUANTITAT

SUBCAPITOL W03 ALTRES
F0060005

G0070001

G0070002

G0070003

K0080001

K0090001

K0090002

K0100001

K0100002

m2

Paviment panot vorera gris/negre, 30x30x4cm, preu sup. col.truc macet.mort.
1:2:10, beurada

Paviment de panot per a vorera gris/negre de 30x30x4 cm,
classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

m2

Paviment llamb.form.10x20cm,8cm; 3,6 MPa, sob/5cm ull perdiu,rebl.junts
sorr.fina,comp.pav.

Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular, tipus Euroadoquin o equivalent, de 10x20 cm i 8 cm de gruix,
resistència al trencament => 3,6 MPa, segons mostra aprovada per la DF, col·locats sobre llit d'ull de perdiu o sorra de granulometria 2-6 mm, de 5 cm de gruix màxim, amb rebliment
de junts amb sorra fina tamany màx. 1,20 mm i compactació
del paviment acabat. Inclou talls de peces, peces amb morter
en els confinaments i entregues amb altres elements del paviment.

m2

Pav. peces prefab. form. 40x40x7cm, ICA eq.

Paviment de peces prefabricades de formigo de 40x40x7 cm,
tipus ICA o equivalent, col·locades a truc de maceta amb morter, inclos part proporcional de peces tallades i entregues a
elements singulars, rejuntat amb sorra ciment en sec, escombrat i posterior regat fins a deixar els junt plens

m2

Pav. p. prefab. form. 60x40x7cm llosa rom. gris

Paviment de peces prefabricades de formigo de 60x40x7 cm,
tipus llosa romana gris de Paviments Julià o equivalent, col·locades a truc de maceta amb morter, inclos part proporcional
de peces tallades i entregues a elements singulars, rejuntat
amb sorra ciment en sec, escombrat i posterior regat fins a
deixar els junt plens

m3

Paviment de formigó HM-20, c.plàstica o tova, de qualsevol gruix

Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova,
de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i
totes les feines adients

t

Paviment bitum.cont.calent AC 11 surf 50/70 D (Va i D-8),g.granític,betum asf.,
98% marshall

Paviment de mescla bituminosa en calent AC 11 surf 50/70 D
(Va i D-8) amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l´assaig marshall

t

Pav.bitum.calent vermell òxid. microalom., 98% marshall

Paviment de mescla bituminosa de color vermell amb composició de microaglomerat, betum asfàltic de penetració i òxid
de ferro, estesa i compactada al 98 % de l´assaig marshall

u

Desmuntatge col·locació a nova rasant < 40x40cm

Desmuntatge i col·locacio per a situar a nova rasant de pericons o reixes de desguas existents, fins a una mida de 40x40
cm, amb enderrocs i recrescuts enrasat a cota del nou paviment

u

Desmuntatge col·locació a nova rasant > 40x40cm

PREU

IMPORT

1,00

31,75

31,75

1,00

30,20

30,20

1,00

28,06

28,06

1,00

34,32

34,32

1,00

84,99

84,99

1,00

53,57

53,57

1,00

144,49

144,49

1,00

80,08

80,08

1,00

115,40

115,40

Desmuntatge i col·locacio per a situar a nova rasant de pericons, tapes de claveguera o reixes de desguas existents, d'una
mida superior a 40x40 cm, amb enderrocs i recrescuts enrasat
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Desmuntatge col·locació a nova rasant > 40x40cm
AMIDAMENTS

1,00

115,40

115,40

PREU

IMPORT

1,00

11,41

11,41

1,00

68,15

68,15

MEMÒRIA V. MILLORA DE VORERES c.Macià Vila, c. Penyíscola, r. Sol i Vista, rotonda Av. Falset, i c. Miami
CODI

C0030001

K0080000

RESUM

QUANTITAT

mida superior a 40x40 cm, amb enderrocs i recrescuts enrasat
a cota del nou paviment

m

Rigola morter ciment blanc de 20 cm i 4 cm gruix

Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm
d'amplada i 4 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

m3

Base p/pav. form.no estructural HNE-15/B/40 abocat camió est+comp. manual
+acab. reglejat

Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat
TOTAL SUBCAPITOL W03 ALTRES................................................

682,42

TOTAL CAPITOL 07 Rotonda Av. Falset amb Recasens i Mercadé.....................................................

8.586,13

JORDI FLOS, Arquitecte
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
MEMÒRIA V. MILLORA DE VORERES c.Macià Vila, c. Penyíscola, r. Sol i Vista, rotonda Av. Falset, i c. Miami
CODI

RESUM

QUANTITAT

PREU

IMPORT

28,00

4,47

125,16

31,20

9,48

295,78

2,24

12,86

28,81

50,00

3,86

193,00

8,00

26,00

208,00

CAPITOL 08 Miami parell
SUBCAPITOL X01 ENDERROCS I EXCAVACIONS
A0010001

A0010005

A0010011

A0010004

F21RZ060

m

Demolic.vorada sob/form.,compres.+càrrega man/mec.

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inlocou càrrega, transport i disposició controlada a dipòsit autoritzat.

m2

Enderroc vorera panot,base form.,solera form.,15cm,compres.,càrrega manual

Enderroc de vorera de panot i base de formigó, de 15 cm de
gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor. Inlocou càrrega, transport i disposició controlada a dipòsit autoritzat.

m3

Excav.p/caixa pav.,terreny compact.(SPT 20-50),pala excav.,+càrr.directa
s/camió

Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre
camió, transport i deposició a dipòsit autoritzat

m2

Enderroc vorera panot,compres.,càrrega manual

Enderroc de vorera de panot, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inlocou càrrega, transport i disposició controlada a dipòsit autoritzat.

u

Retirada soca fins d25

Trituració de soca soterrada de <= 60 cm de perímetre amb
tractor amb braç triturador de soques inclòs transposrt i deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de troncs i soques no perillosos.
TOTAL SUBCAPITOL X01 ENDERROCS I EXCAVACIONS ...........
SUBCAPITOL X02 ELEMENTS DE VIALITAT
K921201J

K0080000

B0020007

B0020008

F0060001

m³

Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

m3

Base p/pav. form.no estructural HNE-15/B/40 abocat camió est+comp. manual
+acab. reglejat

Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat

m

Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-3, prefabricades de formigó

2,24

25,34

56,76

21,68

68,15

1.477,49

28,00

20,68

579,04

1,00

29,36

29,36

81,20

26,14

2.122,57

Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-3, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

m

Vorada de 19-22x30 cm, tipus T-5, prefabricades de formigó

Vorada de 19-22x30 cm, tipus T-5, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

m2

Paviment panot p/vorera gris,20x20x4cm,col.truc macet.

850,75

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, col·locat
a truc de maceta amb morter i beurada de ciment pòrtland
TOTAL SUBCAPITOL X02 ELEMENTS DE VIALITAT.....................

4.265,22

TOTAL CAPITOL 08 Miami parell .............................................................................................................

5.115,97
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
MEMÒRIA V. MILLORA DE VORERES c.Macià Vila, c. Penyíscola, r. Sol i Vista, rotonda Av. Falset, i c. Miami
CODI

RESUM

QUANTITAT

PREU

TOTAL .........................................................................................................................................................

IMPORT

50.258,48

3.

AMIDAMENTS

JORDI FLOS, Arquitecte
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AMIDAMENTS
MEMÒRIA V. MILLORA DE VORERES c.Macià Vila, c. Penyíscola, r. Sol i Vista, rotonda Av. Falset, i c. Miami
CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

CAPITOL 04 Macià Vila imparell
SUBCAPITOL T01 ENDERROCS I EXCAVACIONS
A0010009

Act0020
A0010003

Act0020
A0010005

m

Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir
140

m

140,000

Demol.vorada+rigola form.sob/form.,compres.i càrrega m.mec.

140

m2

140,000

A0010004

m2

190

190,000

Vorera

A0010011

m3

190

190,000

Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre
camió, transport i deposició a dipòsit autoritzat
190,000

0,200

190,000
190,000

Excav.p/caixa pav.,terreny compact.(SPT 20-50),pala excav.,+càrr.directa
s/camió

Ajust puntual pendents

190,000
190,000

Enderroc vorera panot,compres.,càrrega manual

Enderroc de vorera de panot, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inlocou càrrega, transport i disposició controlada a dipòsit autoritzat.

Act0020

140,000
140,000

Enderroc vorera panot,base form.,solera form.,15cm,compres.,càrrega manual

Enderroc de vorera de panot i base de formigó, de 15 cm de
gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor. Inlocou càrrega, transport i disposició controlada a dipòsit autoritzat.

Vorera

140,000
140,000

Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre
formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor. Inlocou càrrega, transport i disposició controlada a dipòsit autoritzat.

Act0020

Act0020

Tall paviment form. h>=10cm

38,000

38,000
38,000
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AMIDAMENTS

MEMÒRIA V. MILLORA DE VORERES c.Macià Vila, c. Penyíscola, r. Sol i Vista, rotonda Av. Falset, i c. Miami
CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

SUBCAPITOL T02 ELEMENTS DE VIALITAT
B0020008

Act0020
C0030002

Act0020
K921201J

m

Vorada de 19-22x30 cm, tipus T-5, prefabricades de formigó

Vorada de 19-22x30 cm, tipus T-5, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
1

m

140,000

m³

0,20

38,00

38,00
38,000

Base p/pav. form.no estructural HNE-15/B/40 abocat camió est+comp. manual
+acab. reglejat

Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat

Act0020
Act0020

VORERA
GUALS

F0060001

m2

D0040009

190,00

140,000
140,000

Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

m3

Act0020

140,000

Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

K0080000

140,000
140,000

Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm
d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

aniv. puntual

F0060003

140,000

Rigola morter ciment blanc de 20 cm i 8 cm gruix

Act0020

Act0020

140,000

190,000
14,000

0,150
0,200

28,500
2,800

31,300

Paviment panot p/vorera gris,20x20x4cm,col.truc macet.

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, col·locat
a truc de maceta amb morter i beurada de ciment pòrtland

VORERA
m2

380,000

380,000

1

380,000
380,000

Paviment panot vorera gris,25x25x2,5cm,preu sup.,col.truc macet.mort.1:2:10

Paviment de panot per a vorera gris de 25x25x2,5 cm, classe
1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a
truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment
pòrtland
m

31,300

1,000

1,000
1,000

Gual vehicles 60 cm

Gual per a vehicles de 60 cm d'amplaria amb peces prefabricades planes de formigo de 60x40 cm i amb peces especials extremes, base de formigó i rejuntat amb morter, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines
adients, totalment acabat

Act0020
Act0020

NUM9
NUM11

E0050001

u

1
1

4,500
4,500

Escocell 100x100x20,4p.mort.cim.91x20x8cm,col.mort.,base form.

Escocell de 100x100 cm i 20 cm de fondària, amb 4 peces de
morter de ciment de 91x20x8 cm amb un cantell bisellat, mo-

4,500
4,500

9,000
9,000

JORDI FLOS, Arquitecte
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AMIDAMENTS

E0050001
u
Escocell
100x100x20,4p.mort.cim.91x20x8cm,col.mort.,base
form. Av. Falset, i c. Miami
MEMÒRIA V. MILLORA
DE
VORERES
c.Macià Vila, c. Penyíscola, r. Sol i Vista, rotonda
CODI

Act0020

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

morter de ciment de 91x20x8 cm amb un cantell bisellat, model Fiol 100 d'ICA o equivalent, rejuntades amb morter mixt
1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i col·locat
sobre base de formigó HM-20/P/10/I
13

13,000

13,000
13,000

SUBCAPITOL T03 ALTRES
A0010001

Act0010
A0010002

Act0010
A0010003

Act0010
A0010004

Act0010
A0010006

Act0010
A0010007

Act0010
A0010012

Act0010
A0010013

m

Demolic.vorada sob/form.,compres.+càrrega man/mec.

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inlocou càrrega, transport i disposició controlada a dipòsit autoritzat.
0,5

m

Demol.rigola form.,compres. carreg.mec.s/camió

0,5

0,500

0,500
0,500

Demol.vorada+rigola form.sob/form.,compres.i càrrega m.mec.

Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre
formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor. Inlocou càrrega, transport i disposició controlada a dipòsit autoritzat.
0,5

m2

0,500
0,500

Demolició de rigola de formigó, amb compressor i càrrega
mecànica sobre camió. Inlocou càrrega, transport i disposició
controlada a dipòsit autoritzat.
m

0,500

0,500

0,500
0,500

Enderroc vorera panot,compres.,càrrega manual

Enderroc de vorera de panot, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inlocou càrrega, transport i disposició controlada a dipòsit autoritzat.
0,5

m2

0,500

0,5

0,500
0,500

0,5

0,500

0,500
0,500

Demolició pav. asfàtics, mecànics +càrrega

Demolició de paviments asfàltics amb mitjans mecànics i càrrega de runa sobre camió, transport i deposició a dipòsit autoritzat
0,5

u

0,500

Demol.paviment llamb. sob/terra,ampl.<=2m,mitj.mecàn.+càrrega cam.

Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre terra,
de fins a 2 m d'amplària amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. Inlocou càrrega, transport i disposició controlada a
dipòsit autoritzat.
m3

0,500

Demol.paviment mescla bituminosa,g<=10cm,ampl.<=2m,compressor+càrrega
cam.

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm
de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió. Inlocou càrrega, transport i disposició controlada a
dipòsit autoritzat.
m2

0,500

0,500

0,500
0,500

Tala cistella mecànica arbre <6m,arrencant soca,aplec+càrreg+transport brossa
planta compostatge dis
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AMIDAMENTS

MEMÒRIA V. MILLORA DE VORERES c.Macià Vila, c. Penyíscola, r. Sol i Vista, rotonda Av. Falset, i c. Miami
CODI
A0010013

Act0010
B0010009

Act0010
B0020003

Act0010
B0020004

Act0010
B0020005

Act0010
B0020006

Act0010
C0030003

Act0010
C0030004

Act0010

RESUM
UTS LONGITUD
AMPLADA ALÇADA brossa
PARCIALS
u
Tala cistella mecànica arbre <6m,arrencant
soca,aplec+càrreg+transport
planta compostatge dis

Tala controlada cistella mecànica d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre
camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km)
0,5

m

0,500

Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
m

0,5

m

0,5

0,500

0,500

0,500

Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
m

0,500

m

Rigola morter ciment blanc de 30 cm i 8 cm gruix

0,500

0,5

0,500
0,500

Rigola pref. formigó de 20 cm i 7 cm de gruix

Rigola prefabricada de formigó de 20 cm d'amplada i 7 cm de
gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
i totes les feines adients, totalment col·locada

0,500
0,500

Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm
d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
0,5

0,500
0,500

Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, prefabricades de formigó

0,5

0,500
0,500

Vorada de 9-12x20 cm, tipus T-1, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
m

0,500
0,500

Vorada de 9-12x20 cm, tipus T-1, prefabricades de formigó

0,5

0,500
0,500

Vorada corba p.granít. gris quintana,40x25,serrada

Vorada corba de pedra granitica gris quintana, gris pirineos o
ochavo jaspe, gra fi, serrada mecanicament i flamejada, de
40x25 cm, col·locada amb base de formigo i rejuntada amb
sorra-ciment
m

0,500

Vorada corba p.granít. gris quintana,20x25,serrada

Vorada corba de pedra granitica gris quintana, gris pirineos o
ochavo jaspe, gra fi, serrada mecanicament i flamejada, de
20x25 cm, col·locada amb base de formigo i rejuntada sorra-ciment

0,500
0,500

Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, prefabricades de formigó

0,5

QUANTITAT

0,500

0,500
0,500
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CODI

RESUM

C0030005

m

Act0010
D0040002

Act0010
D0040003

Act0010
D0040005

Act0010
D0040006

Act0010
D0040007

Act0010

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

0,500

Rigola pref. formigó de 30 cm i 7 cm de gruix

Rigola prefabricada de formigó de 30 cm d'amplada i 7 cm de
gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
i totes les feines adients, totalment col·locada
0,5

m

0,5

0,500
0,500

0,500

0,500
0,500

Gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares vistes
flamejades

Gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb
cares vistes flamejades, sense incloure peces dels extrems, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les
feines adients, totalment acabat
0,5

u

0,500

Gual per a vehicles, model 60/62, de pedra granítica amb cares vistes flamejades

Gual per a vehicles, model 60/62, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, sense incloure peces dels extrems, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat
m

QUANTITAT

0,500

0,500
0,500

Conjunt dels dos extrems de gual per a vehicles, model 60/62, de pedra
granítica cares vistes flamej

Conjunt dels dos extrems de gual per a vehicles, model 60/62,
de pedra granítica amb cares vistes flamejades, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines
adients, totalment acabat
0,5

u

0,500

0,500

Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants, model 120/122, de pedra
granítica cares vistes flam

Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants, model
120/122, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les
feines adients, totalment acabat
0,5

m

0,500

0,500

0,500
0,500

Gual vorada 20 cm

Gual de vorada T3/T5 per a vehicles amb peces prefabricades
de formigo en cunya, amb peces de 20 cm d'amplaria, base
de formigó i rejuntat amb morter, inclosa l'excavació i base
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat
0,5

0,500

0,500
0,500
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CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

CAPITOL 05 Penyíscola imparell
SUBCAPITOL U01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
A0010009

Act0030
A0010010

Act0010
A0010003

m

Tall paviment form. h>=10cm

Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

Travessia nord
m

m

1,000

Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre
formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor. Inlocou càrrega, transport i disposició controlada a dipòsit autoritzat.

m2

50,000

50,000

Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i
fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió.
Inlocou càrrega, transport i disposició controlada a dipòsit autoritzat.

Travessia nord for

A0010004

m2

1

26,000

1,500

39,000

Enderroc de vorera de panot, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inlocou càrrega, transport i disposició controlada a dipòsit autoritzat.

Travessia nord panot

A0010005

m2

1

24,000

1,500

36,000

1

1,000

Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre
camió, transport i deposició a dipòsit autoritzat
1

26,000

1,500

0,300

1,000
1,000

Excav.p/caixa pav.,terreny compact.(SPT 20-50),pala excav.,+càrr.directa
s/camió

Travessia nord for

36,000
36,000

Enderroc vorera panot,base form.,solera form.,15cm,compres.,càrrega manual

Enderroc de vorera de panot i base de formigó, de 15 cm de
gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor. Inlocou càrrega, transport i disposició controlada a dipòsit autoritzat.
m3

39,000
39,000

Enderroc vorera panot,compres.,càrrega manual

Act0030

50,000
50,000

Demol.paviment form.,g<=15cm,ampl.<=2m,compressor+càrrega cam.

Act0030

1,000
1,000

Demol.vorada+rigola form.sob/form.,compres.i càrrega m.mec.

1

50,000
50,000

1

A0010008

Act0030

50,000

Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària
com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a demolir

Travessia nord

A0010011

50,000

Tall paviment mescla bituminosa h>=10cm

Act0030

Act0010

1

11,700

11,700
11,700
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CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

SUBCAPITOL U02 ELEMENTS DE VIALITAT
B0020001

Act0010
B0020002

Act0010
B0020008

Act0030
C0030002

m

Vorada recta p.granít. gris quintana,20x25,serrada

Vorada recta de pedra granitica gris quintana, gris pirineos o
ochavo jaspe, gra fi, recta, serrada i flamejada, de 20x25 cm,
col·locada amb base de formigó i rejuntada amb sorra-ciment
1

m

1,000

1,000
1,000

Vorada de 19-22x30 cm, tipus T-5, prefabricades de formigó

Vorada de 19-22x30 cm, tipus T-5, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

Tram nord

1

50,000

50,000

Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm
d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

Tram nord

K921201J

m³

1

50,000

50,000

Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Tram nord

K0080000

m3

1

50,00

1,50

0,30

22,50

Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat

Tram nord
Tram nord

F0060001

m2

1
1

26,000
50,000

1,500
0,400

0,150
0,200

22,50
22,500

Base p/pav. form.no estructural HNE-15/B/40 abocat camió est+comp. manual
+acab. reglejat

Act0030
Act0010

50,000
50,000

Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Act0030

50,000
50,000

Rigola morter ciment blanc de 20 cm i 8 cm gruix

Act0030

5,850
4,000

5,850
4,000
9,850

Paviment panot p/vorera gris,20x20x4cm,col.truc macet.

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, col·locat
a truc de maceta amb morter i beurada de ciment pòrtland

Act0030

Tram nord

F0060003

m2

Act0010

1,000

1

m

1,000

Vorada recta p.granít. gris quintana,40x25,serrada

Vorada recta de pedra granitica gris quintana, gris pirineos o
ochavo jaspe, gra fi, recta, serrada i flamejada, de 40x25 cm,
col·locada amb base de formigó i rejuntada amb sorra-ciment
m

1,000

1

50,000

1,400

70,000

70,000

Paviment panot vorera gris,25x25x2,5cm,preu sup.,col.truc macet.mort.1:2:10

Paviment de panot per a vorera gris de 25x25x2,5 cm, classe
1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a
truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment
pòrtland
1

70,000

1,000

1,000
1,000
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CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

SUBCAPITOL U03 ALTRES
D0040009

Act0010

m

Gual vehicles 60 cm

Gual per a vehicles de 60 cm d'amplaria amb peces prefabricades planes de formigo de 60x40 cm i amb peces especials extremes, base de formigó i rejuntat amb morter, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines
adients, totalment acabat
1

5,000

5,000

5,000
5,000
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CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

CAPITOL 06 Raval de Sol i Vista imparell
SUBCAPITOL V01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
A0010003

m

Demol.vorada+rigola form.sob/form.,compres.i càrrega m.mec.

Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre
formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor. Inlocou càrrega, transport i disposició controlada a dipòsit autoritzat.

Act0060

Inferior

A0010005

m2

7,000

7,000

7,000
7,000

Enderroc vorera panot,base form.,solera form.,15cm,compres.,càrrega manual

Enderroc de vorera de panot i base de formigó, de 15 cm de
gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor. Inlocou càrrega, transport i disposició controlada a dipòsit autoritzat.

Act0060

Inferior

A0010011

m3

Act0060

1

1

7,000

0,800

5,600

5,600
5,600

Excav.p/caixa pav.,terreny compact.(SPT 20-50),pala excav.,+càrr.directa
s/camió

Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre
camió, transport i deposició a dipòsit autoritzat

Inferior prev

1

7,000

1,000

0,300

2,100

2,100
2,100

SUBCAPITOL V02 ELEMENTS DE VIALITAT
B0020001

Act0010
B0020002

Act0010
B0020008

Act0010
C0030002

Act0010
K921201J

m

Vorada recta p.granít. gris quintana,20x25,serrada

Vorada recta de pedra granitica gris quintana, gris pirineos o
ochavo jaspe, gra fi, recta, serrada i flamejada, de 20x25 cm,
col·locada amb base de formigó i rejuntada amb sorra-ciment
1

m

1,000
1,000

Vorada recta p.granít. gris quintana,40x25,serrada

Vorada recta de pedra granitica gris quintana, gris pirineos o
ochavo jaspe, gra fi, recta, serrada i flamejada, de 40x25 cm,
col·locada amb base de formigó i rejuntada amb sorra-ciment
1

m

1,000

1,000

1,000
1,000

Vorada de 19-22x30 cm, tipus T-5, prefabricades de formigó

Vorada de 19-22x30 cm, tipus T-5, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
1

m

1,000

1,000
1,000

Rigola morter ciment blanc de 20 cm i 8 cm gruix

Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm
d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
1

m³

1,000

1,000
1,000

Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM
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AMIDAMENTS
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CODI

RESUM

Act0060
K0080000

Act0060
F0060001

Act0060
Act0060
F0060003

Act0010

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA
1

m3

7,00

1,00

PARCIALS

QUANTITAT

2,10

2,10

0,30

2,100

Base p/pav. form.no estructural HNE-15/B/40 abocat camió est+comp. manual
+acab. reglejat

Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat
1

m2

7,000

1,000

0,200

1,400

1,400
1,400

Paviment panot p/vorera gris,20x20x4cm,col.truc macet.

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, col·locat
a truc de maceta amb morter i beurada de ciment pòrtland
1
1

m2

140,000
7,000

0,800
1,000

112,000
7,000

Paviment panot vorera gris,25x25x2,5cm,preu sup.,col.truc macet.mort.1:2:10

Paviment de panot per a vorera gris de 25x25x2,5 cm, classe
1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a
truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment
pòrtland
1

119,000
119,000

1,000

1,000
1,000

SUBCAPITOL V03 ALTRES
D0040008

Act0010
D0040010

Act0010
E0050002

Act0010
F0060002

Act0010
F0060004

m

Gual vehicles 40 cm

Gual per a vehicles de 40 cm d'amplària tipus Barcelona amb
peces prefabricades en cunya de formigó de 60x40 cm i amb
peces especials extremes, base de formigó i rejuntat amb morter, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat
1

m

0,5

0,5

0,5

Paviment panot vorera color,25x25x2,5cm,preu sup.,col.truc
macet.mort.1:2:10,beurada color

0,500
0,500

0,500

0,500
0,500

Paviment panot p/vorera color,20x20x4cm,col.truc macet.mort.,beurad.col.

Paviment de panot de color amb tacs o ratllat de 20x20x4 cm,
per a pas de vianants, col·locat a truc de maceta amb morter
i beurada de color
m2

0,500

Escocell 120x120x20cm,4p.mort.cim. 120x20x8cm, col.mort.,base form.

Escocell de 120x120 cm i 20 cm de fondària, amb 4 peces de
morter de ciment de 120x20x8 cm, amb un cantell rom, rejuntades amb morter i col·locat sobre base de formigó
m2

1,000
1,000

Gual vianants 120 cm

Gual peatonal de 120 cm d'amplària amb peces prefabricades
de formigo de 60x40 planes, amb peces especials extremes,
base de formigó i rejuntat amb morter, inclosa l'excavació i
base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat
u

1,000

0,500

0,500
0,500
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CODI

RESUM

F0060004

m2

Act0010
D0040001

Act0010
D0040004

Act0010

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

Paviment panot vorera color,25x25x2,5cm,preu sup.,col.truc
macet.mort.1:2:10,beurada color

Paviment de panot per a vorera de color amb tacs o ratllat de
25x25x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm
de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i
beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta
0,5

m

0,500

0,500
0,500

Gual per a vehicles, model 40/42, de pedra granítica amb cares vistes flamejades

Gual per a vehicles, model 40/42, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, sense incloure peces dels extrems, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat
0,5

u

QUANTITAT

0,500

0,500
0,500

Conjunt dels dos extrems de gual per a vehicles, model 40/42, de pedra
granítica cares vistes flamej

Conjunt dels dos extrems de gual per a vehicles, model 40/42,
de pedra granítica amb cares vistes flamejades, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines
adients, totalment acabat
0,5

0,500

0,500
0,500
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CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

CAPITOL 07 Rotonda Av. Falset amb Recasens i Mercadé
SUBCAPITOL W01 ENDERROCS I EXCAVACIONS
A0010001

m

Demolic.vorada sob/form.,compres.+càrrega man/mec.

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inlocou càrrega, transport i disposició controlada a dipòsit autoritzat.

Act0040

Carrer

A0010004

m2

1

25,000

Enderroc de vorera de panot, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inlocou càrrega, transport i disposició controlada a dipòsit autoritzat.

Zona repavimentar pas

A0010005

m2

25,000
25,000

Enderroc vorera panot,compres.,càrrega manual

Act0040

Act0040
Act0040

25,000

31,000

31,000

31,000
31,000

Enderroc vorera panot,base form.,solera form.,15cm,compres.,càrrega manual

Enderroc de vorera de panot i base de formigó, de 15 cm de
gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor. Inlocou càrrega, transport i disposició controlada a dipòsit autoritzat.

Zona arbres sud
Escocells i Pi

1
2

70,000
4,000

70,000
8,000

78,000
78,000

SUBCAPITOL W02 ELEMENTS DE VIALITAT
B0010009

m

Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

Act0040

Carrer

B0020007

m

Act0040
Act0040
K0080000

Act0040
Act0040
F0060001

Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, prefabricades de formigó

1

25,000

25,000

25,000
25,000

Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-3, prefabricades de formigó

Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-3, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

Zona arbres
Parterre existent
m3

30,000
27,000

30,000
27,000

57,000
57,000

Base p/pav. form.no estructural HNE-15/B/40 abocat camió est+comp. manual
+acab. reglejat

Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat

Pav zona terra
Escocells i Pi
m2

2

93,000
4,000

0,150
0,150

13,950
1,200

Paviment panot p/vorera gris,20x20x4cm,col.truc macet.

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, col·locat
a truc de maceta amb morter i beurada de ciment pòrtland

Act0040
Act0040
Act0040

Pav zona terra
Zona repavimentar pas
Escocells i Pi

FR3SC0A4

m2

Acabat grava jardineria g>=5cm

2

93,000
31,000
4,000

15,150
15,150

93,000
31,000
8,000

132,000
132,000
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AMIDAMENTS
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CODI

RESUM

FR3SC0A4

m2

Act0040

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

Acabat grava jardineria g>=5cm

Acabat superficial amb grava tipus marmolina de color blanc,
vermell o rosa, subministrada en sacs de 0.8 m3 i escampada
amb mitjans manuals

Zona arbres sud

1

70,00

70,00

70,00
70,000

SUBCAPITOL W03 ALTRES
F0060005

Act0010
G0070001

Act0010
G0070002

Act0010
G0070003

Act0010
K0080001

Act0010
K0090001

m2

Paviment panot vorera gris/negre, 30x30x4cm, preu sup. col.truc macet.mort.
1:2:10, beurada

Paviment de panot per a vorera gris/negre de 30x30x4 cm,
classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland
1

m2

1,000

1,000
1,000

Paviment llamb.form.10x20cm,8cm; 3,6 MPa, sob/5cm ull perdiu,rebl.junts
sorr.fina,comp.pav.

Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular, tipus Euroadoquin o equivalent, de 10x20 cm i 8 cm de gruix,
resistència al trencament => 3,6 MPa, segons mostra aprovada per la DF, col·locats sobre llit d'ull de perdiu o sorra de granulometria 2-6 mm, de 5 cm de gruix màxim, amb rebliment
de junts amb sorra fina tamany màx. 1,20 mm i compactació
del paviment acabat. Inclou talls de peces, peces amb morter
en els confinaments i entregues amb altres elements del paviment.
1

m2

1,000

1,000

Pav. peces prefab. form. 40x40x7cm, ICA eq.

Paviment de peces prefabricades de formigo de 40x40x7 cm,
tipus ICA o equivalent, col·locades a truc de maceta amb morter, inclos part proporcional de peces tallades i entregues a
elements singulars, rejuntat amb sorra ciment en sec, escombrat i posterior regat fins a deixar els junt plens
1

m2

1,000
1,000

1

1,000

1,000
1,000

Paviment de formigó HM-20, c.plàstica o tova, de qualsevol gruix

Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova,
de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i
totes les feines adients
1

t

1,000

Pav. p. prefab. form. 60x40x7cm llosa rom. gris

Paviment de peces prefabricades de formigo de 60x40x7 cm,
tipus llosa romana gris de Paviments Julià o equivalent, col·locades a truc de maceta amb morter, inclos part proporcional
de peces tallades i entregues a elements singulars, rejuntat
amb sorra ciment en sec, escombrat i posterior regat fins a
deixar els junt plens
m3

1,000

1,000

1,000
1,000

Paviment bitum.cont.calent AC 11 surf 50/70 D (Va i D-8),g.granític,betum asf.,
98% marshall

Paviment de mescla bituminosa en calent AC 11 surf 50/70 D
(Va i D-8) amb granulat granític i betum asfàltic de penetraJordi Flos Prats
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AMIDAMENTSt
K0090001

Paviment bitum.cont.calent AC 11 surf 50/70 D (Va i D-8),g.granític,betum asf.,

98%VORERES
marshall c.Macià Vila, c. Penyíscola, r. Sol i Vista, rotonda Av. Falset, i c. Miami
MEMÒRIA V. MILLORA DE
CODI

Act0010
K0090002

Act0010
K0100001

Act0010
K0100002

Act0010
C0030001

Act0010
K0080000

Act0010

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

(Va i D-8) amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l´assaig marshall
1

t

1

1

u

1

1,000

1,000

1,000

1

1,000
1,000

Base p/pav. form.no estructural HNE-15/B/40 abocat camió est+comp. manual
+acab. reglejat

Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat

1,000
1,000

Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm
d'amplada i 4 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
m3

1,000
1,000

Rigola morter ciment blanc de 20 cm i 4 cm gruix

1

1,000
1,000

Desmuntatge col·locació a nova rasant > 40x40cm

Desmuntatge i col·locacio per a situar a nova rasant de pericons, tapes de claveguera o reixes de desguas existents, d'una
mida superior a 40x40 cm, amb enderrocs i recrescuts enrasat
a cota del nou paviment
m

1,000

Desmuntatge col·locació a nova rasant < 40x40cm

Desmuntatge i col·locacio per a situar a nova rasant de pericons o reixes de desguas existents, fins a una mida de 40x40
cm, amb enderrocs i recrescuts enrasat a cota del nou paviment

1,000
1,000

Pav.bitum.calent vermell òxid. microalom., 98% marshall

Paviment de mescla bituminosa de color vermell amb composició de microaglomerat, betum asfàltic de penetració i òxid
de ferro, estesa i compactada al 98 % de l´assaig marshall
u

1,000

QUANTITAT

1,000

1,000
1,000
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AMIDAMENTS
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CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

CAPITOL 08 Miami parell
SUBCAPITOL X01 ENDERROCS I EXCAVACIONS
A0010001

m

Demolic.vorada sob/form.,compres.+càrrega man/mec.

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inlocou càrrega, transport i disposició controlada a dipòsit autoritzat.

Act0050

Ebtre Benidorm i S. Bernat Calbó

A0010005

m2

28,000

28,000
28,000

Enderroc vorera panot,base form.,solera form.,15cm,compres.,càrrega manual

Enderroc de vorera de panot i base de formigó, de 15 cm de
gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor. Inlocou càrrega, transport i disposició controlada a dipòsit autoritzat.

Act0050
Act0050
Act0050

Ebtre Benidorm i S. Bernat Calbó
Escocells afectats arrels
Escocells molt afectats arrels

A0010011

m3

10
1

28,000
1,500
5,000

0,400

11,200
15,000
5,000

Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre
camió, transport i deposició a dipòsit autoritzat

Ebtre Benidorm i S. Bernat Calbó

A0010004

m2

28,000

0,400

31,200
31,200

Excav.p/caixa pav.,terreny compact.(SPT 20-50),pala excav.,+càrr.directa
s/camió

Act0050

0,200

2,240

2,240
2,240

Enderroc vorera panot,compres.,càrrega manual

Enderroc de vorera de panot, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inlocou càrrega, transport i disposició controlada a dipòsit autoritzat.

Act0050

Repavimentació puntual trencats

F21RZ060

u

Act0050

28,000

50,000

50,000

50,000
50,000

Retirada soca fins d25

Trituració de soca soterrada de <= 60 cm de perímetre amb
tractor amb braç triturador de soques inclòs transposrt i deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de troncs i soques no perillosos.
8

8,00

8,00
8,000
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AMIDAMENTS

MEMÒRIA V. MILLORA DE VORERES c.Macià Vila, c. Penyíscola, r. Sol i Vista, rotonda Av. Falset, i c. Miami
CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

SUBCAPITOL X02 ELEMENTS DE VIALITAT
K921201J

m³

Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Act0060

Ebtre Benidorm i S. Bernat Calbó

K0080000

m3

B0020007

m

Act0010
F0060001

Act0060
Act0050
Act0050
Act0050

0,20

2,24

2,24
2,240

Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat

Ebtre Benidorm i S. Bernat Calbó
Escocells afectats arrels
Escocells molt afectats arrels

B0020008

0,40

Base p/pav. form.no estructural HNE-15/B/40 abocat camió est+comp. manual
+acab. reglejat

Act0050
Act0050
Act0050

Act0060

28,00

10
1

28,000
1,500
5,000

0,400

0,150

1,680
15,000
5,000

21,680

Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-3, prefabricades de formigó

Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-3, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

Ebtre Benidorm i S. Bernat Calbó
m

28,000

28,000

m2

Vorada de 19-22x30 cm, tipus T-5, prefabricades de formigó

1,000

Ebtre Benidorm i S. Bernat Calbó
Escocells afectats arrels
Escocells molt afectats arrels
Repavimentació puntual trencats

10
1

28,000
1,500
5,000
50,000

0,400

1,000
1,000

Paviment panot p/vorera gris,20x20x4cm,col.truc macet.

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, col·locat
a truc de maceta amb morter i beurada de ciment pòrtland

28,000
28,000

Vorada de 19-22x30 cm, tipus T-5, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
1

21,680

11,200
15,000
5,000
50,000

11,200
70,000
81,200
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