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0.  OBJECTE 
 
Per encàrrec de l’Ajuntament de Roda de Berà, l’empresa Hidrogeologia i Enginyeria del Terreny SL 
(HIDROLEM), redacta la present memòria valorada que té per objectiu definir la solució constructiva per 
a la instal·lació de comptadors als pous i dipòsits integrats en la xarxa d’abastament Nord de Roda de 
Berà i el pou del carrer Olot, integrat en la xarxa Sud. 
 
1. ANTECEDENTS 
 
La xarxa de subministrament d’aigua potable de roda de Berà es troba separada en dos sectors 
independents coneguts com a xarxa Nord i xarxa Sud. L’objecte de la present memòria és els pous i 
dipòsits de la xarxa Nord que abasteix a la zona del municipi situada al nord de la carretera nacional N-
340 i el pou situat de reg situat al carrer Olot. 
 
La taula següent resumeix les instal·lacions de mesura i cabals existents en els pous de la xarxa nord. 
 

Núm. Pou Ús de l’aigua Comptador 
sortida pou 

Comptador 
entrada dipòsit 

1 Pou Cal Llorenç Aigua de boca SI SI 
2 Nou Pou de Cal Llorenç Aigua de boca SI SI 
3 Pou Baramar vell - Camí de la Cova Aigua de boca SI NO 
4 Pou Plaça Martorell Aigua de boca NO SI 
5 Pou Carrer Roma Aigua de boca SI NO 

6 Pou Baramar nou - zona Verda Aigua de boca NO NO 

Taula 1 Resum de les instal·lacions de mesura de cabals existents de la Xarxa Nord i la seva finalitat. 
 

Núm. Pou Ús de l’aigua Comptador 
sortida pou 

Comptador 
entrada dipòsit 

7 Pou Carrer Olot Reg Municipal NO NO 

8 Pou Dutxes Platja Llarga Dutxes públiques 
platja llarga SI No procedeix 

Taula 2 Resum de les instal·lacions de mesura de cabals existents de la Xarxa Nord i la seva finalitat. 
 
El conjunt de pous de la xarxa Nord i Sud formen part del procés de concessió amb expedient 
ACA002ACON_00000066 pel que recauen sobre els mateixos una petició d’instal·lació de comptadors 
en tots ells. 
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Figura 1 Esquema general dels principals elements de la xarxa nord i xarxa sud. 
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2. DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ ACTUAL DE L’ABASTAMENT 
 
2.1 Xarxa Nord 
 
La Xarxa Nord està formada per sis captacions d’aigua subterrània que alimenten quatre dipòsits, amb 
un total de 6.730 m de canonades en alta instal·lades.  
 
A la Taula 3 i Figura 2 següents es descriuen tots aquests elements. 
 

Element 
xarxa Topònim UTM X UTM Y Cota 

(msnm) 
Prof. 
Pou 
(m) 

Dia. 
Pou 
(mm) 

Volum 
Dipòsit 

(m3) 

Cabal 
d’extracció 

actual 
(m3/h) 

Pou Pou Cal Llorenç 370156,6 4563118,3 141,24 140 450 - 120 

Pou Pou Nou Cal Llorenç 369803,4 4562188,5 96,5 216,5 250 - 30-50 

Pou Pou Baramar Vell – 
Camí de la cova 371903,4 4561332,1 109,93 200 300 - 15 

Pou Pou Baramar Nou – 
Zona Verda 372356,7 4560625,7 60,26 118 320 - 20 

Pou Pou c/ Roma 370680,4 4560768,5 66,75 118 400 - 80 

Pou Pou plaça Martorell 370470,1 4561177,9 88,77 165 300 - 50 

Dipòsit El Molí 369905,6 4560760,5 105,31 - - 800  

Dipòsit La Morella 370386,8 4561428,1 165,78 - - 1.500  

Dipòsit L’Eixample 371396,1 4561717,6 185,92 - - 2.000  

Dipòsit Baramar 372013,7 4561102,5 107,63 - - 120  

Taula 3 Elements de la Xarxa Nord. 
 

A la taula següent es resumeixen les principals instal·lacions existents a les captacions d’aigua: 
 

Captació 
Compt. 

Vol. 
la pou 

Marca i Model Número sèrie 
compt. 

Compt. 
Vol. 
al 

dipòsit 
Marca i Model 

Número 
Sèrie 

compt. 

Pou Cal 
Llorenç Sí Desconegut 08W713666 Sí Sensus WP-

Dynamic-200 E16XL726142Q 

Pou Nou Cal 
Llorenç Sí Elster H4000 

DN60 A16WH712710D SÍ Sensus WP-
Dynamic-200 E16XL726142Q 

Pou Baramar 
Vell – 

Camí de la 
cova 

Sí GECONTA? 602543 No   

Pou Baramar 
Nou – 

Zona Verda 
No (*)   No   

Pou c/ Roma Sí Elster H4000 
DN150 A10WK700065D No(*)   

Pou plaça 
Martorell No (*)   Sí ARAD WM-6”-

02-5128 981226 

Taula 4 Comptadors actuals de la xarxa en alta. 
 

(*) Comptadors volumètrics objecte de la present memòria valorada. 
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Figura 2 Representació dels elements de la Xarxa Nord. 
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A continuació es recullen l’estat dels punts d’actuació, el pou Baramar Nou, el pou Plaça Martorell i el 
dipòsit Eixample.  
 
2.1.1 Pou Baramar nou – Zona verda 
 
El pou Baramar Nou està situat enmig en el parc de la zona esportiva de Baramar entre l’Avinguda 
Vendrell i el carrer Júpiter. El brocal del pou es troba protegit per una arquet d’obra de fabrica 
arrebossada exteriorment. Hidràulicament s’hi pot observar un vàlvula de comporta de 3’’ i un collarí amb 
picatge per a presa de mostres. En l’annex de plànols es recullen les dimensions i característiques de la 
instal·lació actual. 
 

 

 
  

Vista General de la zona Brocal de pou protegit per un arqueta, amb tapa 
metàl·lica tancada amb cadenat. 

 

 
 

 

Detall del brocal amb el tub piezomètric. Detall de l’aixeta per la pressa de mostres. 

Figura 3 Estat actual del pou Baramar Nou. 
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2.1.2 Pou Plaça Martorell 
 
El pou Plaça Martorell està situat sota la vorera de la plaça Martorell. El brocal del pou està protegit per 
una arqueta d’obra enterrada sota el terreny i que s’accedeix a través d’una tapa de 70x70 cm. 
Hidràulicament s’hi pot observar una vàlvula de comporta de DN150 i un vàlvula d’alleugeriment de 
sobrepressió Ross 20WR. En l’annex de plànols es recullen les dimensions i característiques de la 
instal·lació actual. 
 

 

 
  

Brocal de pou en arqueta enterrada i tapa metàl·lica, 
sense cadenat. 

Vista general de l’arqueta on es pot observar la tapa 
d’accés. 

 

 
 

 

Detall del brocal del pou amb el tub piezomètric. Aixeta 
de pressa de mostres i comptador volumètric a 

l’entrada del dipòsit. 
Detall de l’interior de l’arqueta. 

Figura 4 Estat actual del pou Plaça Martorell. 
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2.1.3 Dipòsit Eixample 
 
El dipòsit Eixample està situat sota sobre del barri de l’Eixample Residencial. L’entrada al dipòsit 
discórrer en superfície per la cambra de vàlvules. Hidràulicament s’hi pot observar un carret d’acer 
galvanitzat fix de 60 cm amb un picatge, un carret de desmuntatge i una vàlvula de comporta de DN200. 
En l’annex de plànols es recullen les dimensions i característiques de la instal·lació actual. 
 

 

 
 

 

Vista general del dipòsit de l’eixample. Vista de la caseta de vàlvules i dipòsit Eixample. 

 

 
 

 

Detall de l’interior de la caseta 1 Detall de l’interior de la caseta 2 
Figura 5 Estat actual de l’entra del dipòsit Eixample. 
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2.2 Xarxa Sud 
 
La Xarxa Sud consta de dues captacions d’aigua subterrània per a usos no potables. El pou Carrer Olot 
alimenta un punt de càrrega (ubicat al propi pou) per cisternes d’aigua per reg municipal. I el pou dutxes 
Platja Llarga, com el seu nom indica, dóna aigua a les deu dutxes ubicades al llarg de la Platja Llarga.  
 

Element 
de xarxa Topònim UTM X UTM Y Cota 

(msnm) 
Prof. 
Pou 
(m) 

Diàmetre 
Pou (mm) 

Cabal 
d’extracció 

actual (m3/h) 
Pou Pou Dutxes Platja Llarga 371594,8 4558478,7 2,55 15,75 500 Desconegut 
Pou Pou C/Olot 373118,9 4559173,3 5,85  270  Desconegut 

Figura 6 Elements de la Xarxa Sud. 
 
A la taula següent es resumeixen les principals instal·lacions existents a les captacions d’aigua. : 
 

Captació 
Compt.  

Vol. 
la pou 

Marca i Model Número sèrie 
compt. 

Pou dutxes 
Platja Llarga Sí Elster Iberconta  

M150 Ø40mm 08W713666 

Pou C/Olot No   
Taula 5 Principals instal·lacions de les captacions.  

 
A continuació es recullen l’estat dels pous d’actuació, el pou del carrer Olot.  
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2.2.1 Pou Carrer Olot 
 
El pou del carrer Olot està situat en la zona verda compresa entre el carrer Olot i l’avinguda de la Platja. 
El brocal del pou està protegit per una arqueta d’obra enterrada amb tapa. Hidràulicament s’hi pot 
observar una vàlvula d’alleugeriment de sobrepressió i una vàlvula antiretorn aparentment. En l’annex de 
plànols es recullen les dimensions i característiques de la instal·lació actual. 
 

 

 
 

 

Vista general. Arqueta de protecció enterrada, amb tapa metàl·lica, 
però sense cadenat. 

 

 
 

 

Vista general de l’interior de l’arqueta. Detall del brocal del pou. 

Figura 7 Estat actual del pou Carrer Olot. 
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3. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ PROPOSADA 
 
3.1 Proposta general 
 
Es proposa instal·lar comptadors tipus Woltmann en els 4 punts recollits anteriorment amb un calibre 
suficient per fer front als cabals previstos en cada cas. S’han escollit comptadors Elster H4000 ja que és 
el model més utilitzat en el municipi  i permetria reduir els costos de una possible instal·lació de 
telelectura. Malgrat això també es podrien instal·lar comptadors similars sempre i quan compleixin els 
requisits meteorològics legals. 
 

Pou Cabal previst 
(m3/h) 

Calibre del 
comptador* 

(DN) 
Cabal nominal* 

(m3/h) 
Cabal màxim* 

(m3/h) 
Canonada 
existent 

Baramar Nou 20 50 50 90 PE DN110 

Plaça Martorell 50-70 65 65 120 FC DN150 

Dipòsit 
Eixample 80 80 120 200 PE DN200 

Carrer Olot Desconegut 50 50 90 FD2 DN100 

Taula 6 Resum del calibre dels comptadors proposats. PE: polietilè, FC: fibrociment, FD: fosa.(1) Valors per a comptadors Elster 
H4000. (2) Estimat. 

 
Al necessitar el comptador un calibre inferior a la canonada de transport, el comptador s’instal·larà entre 
cons reductors. 
 
La instal·lació del comptadors segueix la “GUIA TÈCNICA Comptadors, mesuradors i limitadors de cabal” 
de l’Agència Catalana de l’Aigua. Aquesta guia estableix que: 
 

• El comptador s’instal·larà el més a prop possible del punt de captació respectant les 
prescripcions del fabricant. 

• Amb caràcter general es recomana per a comptadors woltmann trams recte de 8-10 cops el 
diàmetre nominal abans de comptador i 6-8 cops el diàmetre nominal després de comptador. 

• Els comptadors s’instal·laran en una arqueta amb solera de formigó, parets de 15 cm de gruix de 
maó calat i bastiment i tapa de fosa dúctil. El comptador d’aigua s'instal·la dins l’arqueta entre 
dues vàlvules de pas. 

• El comptador es col·locarà en un punt baix de la instal·lació. 
• Es recomana la instal·lació de filtres i/o estabilitzadors de flux. 

 
En relació a la distància mínima abans i després de comptador s’han consultat 2 fonts addicionals, la 
“Guía para la instalación y precintado de contadores volumétricos” del Ministerio para la transición 
ecológica y el reto demográfico y les instruccions del comptador Elster H4000. 
 
La imatge següent extreta de la guia del ministeri estableix les distàncies mínimes especifiques en funció 
dels accessoris existents abans i després del comptador. 
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Figura 8 Prescripcions de longituds rectes de la “Guía del Ministerio para la transición ecológica i y el reto demográfico”. 

 
Es requereix un mínim de 5 vegades al diàmetre abans de comptador i després d’un con reductor. 
 
Per altra banda es recullen les prescripcions d’instal·lació del comptador Elster H4000: 
 

 
Figura 9 Prescripcions d’instal·lació comptador Elster H4000. 

 
Es requereix un mínim de 3 vegades el diàmetre abans de comptador. 
 
En base a tota la informació recollida es proposa mantenir trams recte de calibre idèntic al comptador 
d’una longitud 5 vegades el diàmetre abans del mateix i 3 vegades després. 
 
Els comptador i els accessoris es muntaran en arquetes amb espai suficient per al seu muntatge i 
desmuntatge dels elements. 
 
Paral·lelament al criteris tècnics recollits i en base a la presentació dels resultats s’ha sol·licitat per part 
del client: 
 

1. Reduir, en el casos on fos possible, els accessoris hidràulics de fosa i substituir-los per elements 
de polietilè o materials similars. 

2. Substituir la instal·lació de vàlvules de pas abans i després del comptador per un vàlvula 
antiretorn situada aigües avall del comptador en els pous Baramar Nou i carrer Olot. 

3. Incloure una sèrie de pilones i senyalització horitzontal per eliminar la zona d’aparcament de la 
Plaça Martorell. 
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3.2 Xarxa Nord 
 
3.2.1 Pou Baramar nou 
 
Es proposa instal·lar un comptador woltmann DN50 seguit per un carret de desmuntatge de longitud 200 
mm (DN50) i una vàlvula antiretorn tipus WAFER DN50 entre 2 cons de reducció electrosoldables 
(DN100-50). La instal·lació hidràulica es realitzarà en un arqueta d’obra de dimensions interiors 
0,7x0,7x0,9 m sobre una solera de formigó de 10 cm de gruix, parets de maó calat de 15 cm de gruix i 
amb una tapa hidràuliqua de pas 80x80 cm i categoria B125. 
 

 

 
 

 

Ortofoto Actual 
 

 
 

Proposta 
Figura 10 Proposta d’instal·lació de comptador pou Baramar Nou. 
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3.2.2 Pou Plaça Martorell 
 
Es proposa instal·lar un comptador woltmann DN65 precedit per un carret fix de longitud 300mm (DN65) i 
seguit per un carret de desmuntatge de longitud 200 mm (DN65) i una vàlvula de comporta (DN65)  entre 
2 cons de reducció (DN150-65). La instal·lació hidràulica es realitzarà en un arqueta d’obra de 
dimensions interiors 1,6x0,8x1,2 m sobre una solera de formigó de 20 cm de gruix, parets estructurals de 
de blocs de formigó de 20 cm de gruix i tapa hidràulica tipus T1470D o similar. Pas mínim 155x75 cm i 
categoria D-400. La instal·lació es completarà amb la col·locació de 6 pilones de polipropilè tipus C-43 i 
pintura de senyalització horitzontal. 
 

 

 
 

 

 
 

Ortofoto Actual 
 

 
 

Proposta 
Figura 11 Proposta d’instal·lació de comptador pou Plaça Martorell. 
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3.2.3 Dipòsit Eixample 
 
Es proposa instal·lar un comptador woltmann DN80 precedit per un carret fix de longitud 400mm (DN80) i 
seguit per un carret de desmuntatge de longitud 200 mm (DN80) entre 2 cons de reducció (DN200-80). 
També es preveu la instal·lació d’un collarí de presa en el tram vertical de la canonada d’acer galvanitzar 
de DN200 i la reubicació de la vàlvula de bola existent en el picatge per mantenir el punt de presa de 
mostres. La instal·lació es realitzarà en superfície, dins la cambra de vàlvules. 
 

 

 
 

 

 
 

Ortofoto Actual 
 

 
 

Proposta 
Figura 12 Proposta d’instal·lació de comptador Dipòsit Eixample. 
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3.3 Xarxa Sud 
 
3.3.1 Pou Carrer Olot 
 
Es proposa instal·lar un comptador woltmann DN50 seguit per un carret de desmuntatge de longitud 200 
mm (DN50) i una vàlvula antiretorn tipus WAFER DN50 entre 2 cons de reducció electrosoldables 
(DN100-50). La instal·lació hidràulica estarà seguida per una derivació en Te que reconnectarà amb la 
canonada que surt de la Te encastada actualment en la paret. Es demolirà el voltant dels elements 
actuals mantenint la paret de l’arqueta. Es realitzarà una nova arqueta sobre una solera de formigó de 10 
cm de gruix i amb parets de maó calat de 15 cm de gruix. El tancament de l’arqueta es realitzarà amb 1 
tapa hidràulica de pas 80x80 cm i categoria B125. En el ramal de reconnexió amb la derivació existent 
s’instal·larà una Te electrosoldable (DN100-40) i una boca de reg amb arqueta (DN40) amb ràcord tipus 
Barcelona. 
 

 

 
 

 

 
 

Ortofoto Actual 
 

 
 

Proposta 
Figura 13 Proposta d’instal·lació de comptador pou Carrer Olot.  
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4. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
La durada estimada de les obres serà de 2 setmanes per cada una de les actuacions proposades a 
excepció del dipòsit Eixample on s’estima una durada de 1 setmana. La duració estimada s’ha realitzat 
considerant que es disposa de tot el material necessari. 
 
5. SEGURETAT I SALUT I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
S’ha estimat el cost dels treballs addicionals associats a la Seguretat i Salut i la Gestió de Residus de les 
Obres en la valoració econòmica. Es proposa que, abans de l’inici dels treballs, el promotor i el 
constructor pactaran les mesures concretes en matèria de Seguretat i Salut i Gestió de Residus en base 
al pla de prevenció de l’empresa constructora. 
 
6. VALORACIÓ ECONÒMICA 
 
En l’annex 2. Valoració econòmica es pot trobar el pressupost parcial de l’actuació. A continuació es 
realitza un resum del mateix agrupant els capítols relacionats amb el control de la xarxa d’abastament en 
alta i els que no ho estan. 
 
6.1 Resum del pressupost dels elements pertanyents a la xarxa d’abastament en alta 
 

CONCEPTE PEM PEC sense IVA PEC+IVA 
Pou Baramar Nou  1.738,70 €   2.069,05 €   2.503,55 €  

Pou Plaça Martorell  4.202,40 €   5.000,86 €   6.051,04 €  
Dipòsit Eixample  2.217,29 €   2.638,58 €   3.192,68 €  

TOTAL  8.158,39 €   9.708,48 €   11.747,27 €  
Taula 7. Resum del pressupost dels elements pertanyents a la xarxa d’abastament en alta. 

 
El pressupost d'execució per contracte sense IVA puja a la quantitat de NOU MIL SET-CENTS VUIT 
EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS 
 
6.2 Resum del pressupost dels elements no pertanyents a la xarxa d’abastament en alta 
 
 

CONCEPTE PEM PEC sense IVA PEC+IVA 
Pou Carrer Olot  2.810,61 €   3.344,63 €   4.047,00 €  

TOTAL  2.810,61 €   3.344,63 €   4.047,00 €  
Taula 8. Resum del pressupost dels elements no pertanyents a la xarxa d’abastament en alta. 

 
El pressupost d'execució per contracte sense IVA puja a la quantitat de TRES MIL TRES-CENTS 
QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS 
 
6.3 Resum global del pressupost 
 

CONCEPTE PEM PEC sense IVA PEC+IVA 
Pou Baramar Nou  1.738,70 €  2.069,05 € 2.503,55 € 

Pou Plaça Martorell  4.202,40 €  5.000,86 € 6.051,04 € 
Dipòsit Eixample  2.217,29 €  2.638,58 € 3.192,68 € 
Pou Carrer Olot  2.810,61 €  3.344,63 € 4.047,00 € 

TOTAL 10.969,00 € 13.053,11 € 15.794,26 € 
Taula 9. Resum global del pressupost. 

 
El pressupost d'execució per contracte sense IVA puja a la quantitat de TRETZE MIL CINQUANTA-
TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS. 
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7. CONCLUSIONS 
 
Amb tot el que s’ha exposat en aquesta memòria valorada es considera que les obres estan definides i 
es sotmet a la seva aprovació als òrgans de l’administració. 
 
Les actuacions dels capítols 1, 2 i 3 del pressupost i agrupades en la taula resum del pressupost dels 
elements pertanyents a la xarxa d’abastament en alta permeten la monitorització total dels cabals captats 
per a l’abastament d’aigua en alta a la xarxa nord de Roda de Berà. 
 
 
Març 2021 
Els tècnics redactors. 
 

 
  

Emili Lamora Font Miquel Roca Custal 
Enginyer Tècnic d’Obres Públiques Enginyer Civil - Màster de Camins, Canals i 

Ports 
Col·legiat núm. 10.048 Col·legiat núm. 35.531 

 
 



  
 

 

HIDROLEM WATER RESOURCES MANAGEMENT. Avda. Ernest Lluch, 32 TCM3, 08302 Mataró. TecnoCampus, Maresme. 

Tel. (+34) 931 696 522 | M. (+34) 649 380 254 | www.hidrolem.com | Email: info@hidrolem.com 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

MEMÒRIA VALORADA PER LA INSTAL·LACIÓ D'UNS COMPTADORS A SORTIDA DELS POUS D’ABASTAMENT 
I ENTRADES DE DIPÒSITS DE CAPÇALERA D’AIGUA A RODA DE BERÀ (TARRAGONA) 

 
18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXES



  
 

 

HIDROLEM WATER RESOURCES MANAGEMENT. Avda. Ernest Lluch, 32 TCM3, 08302 Mataró. TecnoCampus, Maresme. 

Tel. (+34) 931 696 522 | M. (+34) 649 380 254 | www.hidrolem.com | Email: info@hidrolem.com 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

MEMÒRIA VALORADA PER LA INSTAL·LACIÓ D'UNS COMPTADORS A SORTIDA DELS POUS D’ABASTAMENT 
I ENTRADES DE DIPÒSITS DE CAPÇALERA D’AIGUA A RODA DE BERÀ (TARRAGONA) 

 
19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annex 1. Plànols



TÍTOL DE L'ESTUDI:

TÍTOL DEL PLÀNOL:

PLÀNOL Nº: 

DATA:

AUTORS DE L'ESTUDI

MEMÒRIA VALORADA PER LA
INSTAL·LACIÓ D'UNS COMPTADORS A
SORTIDA DELS POUS D’ABASTAMENT I

ENTRADES DE DIPÒSITS DE
CAPÇALERA D’AIGUA A RODA DE BERÀ

(TARRAGONA)

Març 2021

HIDROLEM

1. LOCALITZACIÓ I ÍNDEX
2. POU BARAMAR. INSTAL·LACIÓ ACTUAL.
3. POU MARTORELL. INSTAL·LACIÓ ACTUAL.
4. DIPÒSIT EIXAMPLE. INSTAL·LACIÓ ACTUAL.
5. POU CARRER OLOT. INSTAL·LACIÓ ACTUAL.
6. POU BARAMAR. PROPOSTA.
7. POU MARTORELL. PROPOSTAL.
8. DIPÒSIT EIXAMPLE. PROPOSTA.
9. POU CARRER OLOT. PROPOSTA.

ÍNDEX:

LOCALITZACIÓ I ÍNDEX

1



TÍTOL DE L'ESTUDI:

TÍTOL DEL PLÀNOL:

PLÀNOL Nº: 

DATA:

ESCALA:

LLEGENDA:

AUTORS DE L'ESTUDI:

MEMÒRIA VALORADA PER LA
INSTAL·LACIÓ D'UNS COMPTADORS A
SORTIDA DELS POUS D’ABASTAMENT I

ENTRADES DE DIPÒSITS DE
CAPÇALERA D’AIGUA A RODA DE BERÀ

(TARRAGONA)

Març 2021

HIDROLEM

POU BARAMAR. INSTAL·LACIÓ ACTUAL

2



TÍTOL DE L'ESTUDI:

TÍTOL DEL PLÀNOL:

PLÀNOL Nº: 

DATA:

ESCALA:

LLEGENDA:

AUTORS DE L'ESTUDI:

MEMÒRIA VALORADA PER LA
INSTAL·LACIÓ D'UNS COMPTADORS A
SORTIDA DELS POUS D’ABASTAMENT I

ENTRADES DE DIPÒSITS DE
CAPÇALERA D’AIGUA A RODA DE BERÀ

(TARRAGONA)

Març 2021

HIDROLEM

POU MARTORELL. INSTAL·LACIÓ
ACTUAL.

3



TÍTOL DE L'ESTUDI:

TÍTOL DEL PLÀNOL:

PLÀNOL Nº: 

DATA:

ESCALA:

LLEGENDA:

AUTORS DE L'ESTUDI:

MEMÒRIA VALORADA PER LA
INSTAL·LACIÓ D'UNS COMPTADORS A
SORTIDA DELS POUS D’ABASTAMENT I

ENTRADES DE DIPÒSITS DE
CAPÇALERA D’AIGUA A RODA DE BERÀ

(TARRAGONA)

Març 2021

HIDROLEM

DIPÒSIT EIXAMPLE. INSTAL·LACIÓ
ACTUAL.

4



TÍTOL DE L'ESTUDI:

TÍTOL DEL PLÀNOL:

PLÀNOL Nº: 

DATA:

ESCALA:

LLEGENDA:

AUTORS DE L'ESTUDI:

MEMÒRIA VALORADA PER LA
INSTAL·LACIÓ D'UNS COMPTADORS A
SORTIDA DELS POUS D’ABASTAMENT I

ENTRADES DE DIPÒSITS DE
CAPÇALERA D’AIGUA A RODA DE BERÀ

(TARRAGONA)

Març 2021

HIDROLEM

POU CARRER OLOT. INSTAL·LACIÓ
ACTUAL.

5



TÍTOL DE L'ESTUDI:

TÍTOL DEL PLÀNOL:

PLÀNOL Nº: 

DATA:

ESCALA:

LLEGENDA:

AUTORS DE L'ESTUDI:

MEMÒRIA VALORADA PER LA
INSTAL·LACIÓ D'UNS COMPTADORS A
SORTIDA DELS POUS D’ABASTAMENT I

ENTRADES DE DIPÒSITS DE
CAPÇALERA D’AIGUA A RODA DE BERÀ

(TARRAGONA)

Març 2021

HIDROLEM

 POU BARAMAR. PROPOSTA.

6



TÍTOL DE L'ESTUDI:

TÍTOL DEL PLÀNOL:

PLÀNOL Nº: 

DATA:

ESCALA:

LLEGENDA:

AUTORS DE L'ESTUDI:

MEMÒRIA VALORADA PER LA
INSTAL·LACIÓ D'UNS COMPTADORS A
SORTIDA DELS POUS D’ABASTAMENT I

ENTRADES DE DIPÒSITS DE
CAPÇALERA D’AIGUA A RODA DE BERÀ

(TARRAGONA)

Març 2021

HIDROLEM

POU MARTORELL. PROPOSTAL.

7



TÍTOL DE L'ESTUDI:

TÍTOL DEL PLÀNOL:

PLÀNOL Nº: 

DATA:

ESCALA:

LLEGENDA:

AUTORS DE L'ESTUDI:

MEMÒRIA VALORADA PER LA
INSTAL·LACIÓ D'UNS COMPTADORS A
SORTIDA DELS POUS D’ABASTAMENT I

ENTRADES DE DIPÒSITS DE
CAPÇALERA D’AIGUA A RODA DE BERÀ

(TARRAGONA)

Març 2021

HIDROLEM

DIPÒSIT EIXAMPLE. PROPOSTA.

8



TÍTOL DE L'ESTUDI:

TÍTOL DEL PLÀNOL:

PLÀNOL Nº: 

DATA:

ESCALA:

LLEGENDA:

AUTORS DE L'ESTUDI:

MEMÒRIA VALORADA PER LA
INSTAL·LACIÓ D'UNS COMPTADORS A
SORTIDA DELS POUS D’ABASTAMENT I

ENTRADES DE DIPÒSITS DE
CAPÇALERA D’AIGUA A RODA DE BERÀ

(TARRAGONA)

Març 2021

HIDROLEM

POU CARRER OLOT. PROPOSTA.

9



  
 

 

HIDROLEM WATER RESOURCES MANAGEMENT. Avda. Ernest Lluch, 32 TCM3, 08302 Mataró. TecnoCampus, Maresme. 

Tel. (+34) 931 696 522 | M. (+34) 649 380 254 | www.hidrolem.com | Email: info@hidrolem.com 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

MEMÒRIA VALORADA PER LA INSTAL·LACIÓ D'UNS COMPTADORS A SORTIDA DELS POUS D’ABASTAMENT 
I ENTRADES DE DIPÒSITS DE CAPÇALERA D’AIGUA A RODA DE BERÀ (TARRAGONA) 

 
20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annex 2. Valoració econòmica 
 



Amidament



1.1 OBRA CIVIL
1.1.1 ACE016 m³ Excavació a cel obert sota rasant, en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25

m de profunditat màxima, amb mitjans manuals, i carga manual a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Situació
dels punts topogràfics. Excavació en successives rases horitzontals i extracció
de terres. Càrrega manual a camió dels materials excavats.

1,300 1,300 0,800 1,352Arqueta
1,100 1,100 0,100 0,121Solera

Total m³............: 1,473

1.1.2 F811U020 m² Arrebossat reglejat sobre parament de pou de registre o pericó, com a màxim,
classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2, lliscat

2 0,700 0,850 1,190Arrebosat interior paret 1
2 0,700 0,850 1,190Arrebosat interior paret 2
2 1,000 0,400 0,800Arrebosat exterior paret 1
1 1,000 0,400 0,400Arrebossat exterior paret 2

Total m²............: 3,580

1.1.3 CHH020b m³ Formigó HM-20/B/20/I fabricat en obra

1,100 1,100 0,100 0,121Sabata
Total m³............: 0,121

1.1.4 FEF010 m² Mur de càrrega de 14 cm d'espessor de fàbrica de maó ceràmic calat (gero),
per revestir, 29x14x5 cm, resistència a compressió 10 N/mm², amb junts
horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb morter de ciment
industrial, color gris, M-5, subministrat a granel.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig, planta a planta.
Col·locació i aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre mires.
Col·locació de ploms fixos a les arestes. Col·locació de les peces per filades a
nivell.

2 0,700 0,850 1,190Paret 1
2 1,000 0,850 1,700Paret 2

Total m²............: 2,890

1.1.5 ADR010 m³ Reblert envoltant i principal de rases per instal·lacions, amb sorra de 0 a 5 mm
de diàmetre i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor
màxim amb picó vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no
inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat
segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la instal·lació.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.
Humectació o dessecació de cada tongada. Col·locació de cinta o distintiu
indicador de la instal·lació. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques
de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment
executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments
per excessos d'excavació no autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig
Proctor Modificat.

2 0,300 0,500 0,500 0,150
Total m³............: 0,150

1.1.6 XOBRCA03b u Subministrament i muntage de tapa hidràuliqua, pas útil 0,6x0,6m, protegida
per fer front a la corrossió. Classe resistent B125.

Total u............: 1,000

MEMÒRIA VALORADA COMPTADORS RODA DE BERÀ Pàgina 1
Pressupost parcial nº 1 POU BARAMAR NOU

Comentari P.ig. Llarg Ample Alt Subtotal Total



1.1.7 ADR020 m³ Reblert en extradós de mur de fàbrica, amb terra seleccionada procedent de la
pròpia excavació, i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor
màxim amb picó vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no
inferior al 90% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat
segons UNE 103501.
Inclou: Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall. Estesa del
material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació
de cada tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques
de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment
executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments
per excessos d'excavació no autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig
Proctor Modificat.

2 1,000 0,150 0,850 0,255Arqueta
2 1,300 0,150 0,850 0,332Arqueta

Total m³............: 0,587

1.2 EQUIPAMENT HIDRÀULIC
1.2.1 FFBUUB10 u Tall de tub de polietilè DN110

Total u............: 2,000

1.2.2 FNC1U170 u Subministrament de carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla
interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), estanquitat mitjançant
junta tòrica d'etilè propilè diè (EPDM) i brida de compressió d'estanquitat,
espàrrecs no passants i revestiment de resina epoxi (150 micres), DN65, PN16,
inclòs part proporcional de junts i cargols

Total u............: 1,000

1.2.3 FF36U711b u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori de fosa dúctil, DN50, amb unió
embridada, en zones no urbanes, sense afectació de serveis i sense presència
d'estrebada

1 1,000Carret de desmuntatge
Total u............: 1,000

1.2.4 XHIDCW01 u Subministrament de comptador tipus woltmann Elster H4000 o equivalent,
DN50 amb certificació per a servei de transacció comercial, i brides de
connexió PN16 segons UNE-EN 1092-1, cabal fins a 90 m3/h recobriment
interior d'EPDM, cos i brides d'acer al carboni amb recobriment epoxi,
temperatura màxima del medi 30°C, inclòs part proporcional de junts i cargols

Total u............: 1,000

1.2.5 FJM1U151a u Carreteig, col·locació i muntatge de comptador amb unió embridada, DN50, en
zones no urbanes, sense afectació de serveis i sense presència d'estrebada

Total u............: 1,000

1.2.6 FFBDUC75 u Subministrament d?acoblament tipus brida-endoll de fosa dúctil per a tub de
polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12842, DN63, amb
revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb
gruix mínim de 150 micres, amb unió autoblocant resistent a tracció, brida
DN50 i PN16, anell de subjecció de material elastomèric segons UNE-EN 681-1,
inclòs junt de la brida de material elastomèric segons UNE-EN 681-1, i part
proporcional de cargols

Total u............: 2,000

1.2.7 FFB5U70A u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori per a tub de polietilè, DN63, amb
unió mecànica, en zones no urbanes

Total u............: 2,000

MEMÒRIA VALORADA COMPTADORS RODA DE BERÀ Pàgina 2
Pressupost parcial nº 1 POU BARAMAR NOU

Comentari P.ig. Llarg Ample Alt Subtotal Total



1.2.8 FFB8U170 m Subministrament de tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons
UNE-EN 12201-2, DN63, en rotlles

Total m............: 0,250

1.2.9 FFB1U17A m Carreteig, col·locació i muntatge de tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16)
segons UNE-EN 12201-2, DN63, subministrat en rotlles, en zones no urbanes,
col·locat al fons de la rasa

Total m............: 0,250

1.2.10 FFBCU0A7 u Subministrament de con de reducció injectat per a tub de polietilè tipus PE 100
SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN110 a DN63, per a unió per fusió a
topall/electrofusió

Total u............: 2,000

1.2.11 FFB6UA01 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori per a tub de polietilè, DN110, amb
unió per electrofusió, en zones no urbanes, sense afectació de serveis i sense
presència d'estrebada

Total u............: 2,000

1.2.12 FN8MU128b u Vàlvula antretorn o de retenció tipus WAFER PN16 DN50, AVK 970/0306-011 o
similar, inclòs part proporcional de junts i cargols

Total u............: 1,000

1.3 ALTRES
1.3.1 XPAGR002 pa Partida alçada en concepte de gestió de residus

Total pa............: 1,000

1.3.2 XPASIS002 pa Partida alçada en concepte de Seguretat i Salut

Total pa............: 1,000

1.3.3 XPAIMP004 paj Partida alçada en concepte d'imprevistos

Total paj............: 1,000
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2.1 OBRA CIVIL
2.1.1 DEMOLICIÓ
2.1.1.1 DMC010 m Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant màquina talladora de

paviment, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les restes
de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

4,800 3,200 15,360
Total m............: 15,360

2.1.1.2 DMF020 m² Demolició de secció de ferm d'aglomerat asfàltic de 25 cm de gruix mitjà, amb
martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de la superfície a demolir. Demolició de l'element.
Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.

2,400 1,600 3,840
Total m²............: 3,840

2.1.1.3 ACE016 m³ Excavació a cel obert sota rasant, en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25
m de profunditat màxima, amb mitjans manuals, i carga manual a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Situació
dels punts topogràfics. Excavació en successives rases horitzontals i extracció
de terres. Càrrega manual a camió dels materials excavats.

2,300 1,500 1,150 3,968
Total m³............: 3,968

2.1.2 OBRA NOVA
2.1.2.1 CHH020 m³ Formigó HM-25/B/20/I fabricat en central i abocament des de camió, per a

formació de sabata.
Inclou: Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó.

2,200 1,400 0,200 0,616Solera
2,200 0,200 0,200 0,088Base del ferm costat 1
1,400 0,200 0,200 0,056Base del ferm costat 2

Total m³............: 0,760

2.1.2.2 MPB010 m² Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC16 surf
D, per a capa de rodolament, de composició densa, amb àrid granític de 16 mm
de grandària màxima i betum asfàltic de penetració.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa. Extensió de
la mescla bituminosa. Compactació de la capa de mescla bituminosa. Execució
de juntes transversals i longitudinals en la capa de mescla bituminosa. Neteja
final.

2 1,600 0,400 1,280Costat 1
2 1,600 0,400 1,280Costat 2

Total m²............: 2,560

2.1.2.3 F4E2561B m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment
foradat, R-6, de 400x200x200 mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3,
col·locat amb morter de ciment M5 (5 N/mm2) i amb una resistència a
compressió de la paret de 3 N/mm2

2 1,600 1,200 3,840Paret 1
2 1,200 1,200 2,880Paret 2

Total m2............: 6,720

2.1.2.4 F811U020 m² Arrebossat reglejat sobre parament de pou de registre o pericó, com a màxim,
classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2, lliscat

2 1,600 1,200 3,840Arrebosat interior paret 1
2 0,800 1,200 1,920Arrebosat interior paret 2

Total m²............: 5,760
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2.1.2.5 F228U201 m3 Rebliment, estesa i compactació de rasa amb material adequat de la pròpia
excavació, amb mitjans mecànics lleugers i fins al 95% PM, segons Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil, en zones no urbanes, sense
afectació de serveis i sense presència d'estrebada

2 2,000 0,100 0,950 0,380
2 1,200 0,100 0,950 0,228

Total m3............: 0,608

2.1.2.6 XOBRCA02 u Subministrament i muntage de tapa hidràulica tipus T1470D o similar. Pas
mínim 155x75 cm i categoria D-400.

Total u............: 1,000

2.1.2.7 XPAHIDSUP01 pa Partida alça per a la creació de suports per a l'equipament hidràulic i
adequació d'existents

Total pa............: 1,000

2.1.2.8 XOBRPIL01 u Pilona de polipropile tipus barcelona C-430 o similar

Total u............: 6,000

2.1.2.9 FBA3U311 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, amb addició de partícules de vidre de cantells
angulosos per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60
SRT segons la norma UNE-EN 1436, aplicada amb màquina d'accionament
manual

Total m2............: 2,000

2.2 EQUIPAMENT HIDRÀULIC
2.2.1 DESMUNTATGE
2.2.1.1 G2R10100 m Retirada  de  fibrociment  DN  >  100  de  interior  de  la  rasa.  Inclou 

tall,retractilat i senyalització amb les mesures de seguretat (P - 32)

Total m............: 3,000

2.2.1.2 PARE0001 pa Partida alçada per a la gestió de residus perillosos, inclous emmagatzament,
transport, cànon d'abocament i presentació de rebuts d'entrega de tots els
residus generats en l'obra.

Total pa............: 1,000

2.2.2 EQUIPAMENT HIDRÀULIC
2.2.2.1 FFL5UBC3b u Carreteig, col·locació i muntatge de adaptador universal tub-brida DN150 AVK

serie 603 o similar, en zones urbanes, sense afectació de serveis i sense
presència d'estrebada

Total u............: 2,000

2.2.2.2 FF3CUFC8b u Subministrament d'adaptador tub-brida sobre canonada de Fibrociment.

Total u............: 2,000

2.2.2.3 FF36UC11 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori de fosa dúctil, DN150, amb unió
embridada, en zones no urbanes, sense afectació de serveis i sense presència
d'estrebada

Total u............: 2,000

2.2.2.4 FF36U711 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori de fosa dúctil, DN65, amb unió
embridada, en zones no urbanes, sense afectació de serveis i sense presència
d'estrebada

Total u............: 5,000
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2.2.2.5 FF3DU4R7 u Subministrament de maniguet de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN65,
de 0,25 m de longitud útil, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi
depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2 unions amb
brida mòbil PN16, inclòs part proporcional de junts i cargols

Total u............: 1,000

2.2.2.6 FNC1U170 u Subministrament de carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla
interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), estanquitat mitjançant
junta tòrica d'etilè propilè diè (EPDM) i brida de compressió d'estanquitat,
espàrrecs no passants i revestiment de resina epoxi (150 micres), DN65, PN16,
inclòs part proporcional de junts i cargols

Total u............: 1,000

2.2.2.7 FF3CUFC8 u Subministrament de con de reducció de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011,
DN150 a DN80, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada
per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2 unions de campana amb
anella elastomèrica i contrabrida d?estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996
(unió flexible mecànica)

Total u............: 2,000

2.2.2.8 FN12U162 u Subministrament de vàlvula de comporta manual amb unió embridada, DN65,
de cos curt de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres),
comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420) i accionament per volant de fosa, inclòs part proporcional de
junts i cargols

Total u............: 1,000

2.2.2.9 XHIDCW02 u Subministrament de comptador tipus woltmann Elster H4000 o equivalent,
DN65 amb certificació per a servei de transacció comercial, i brides de
connexió PN16 segons UNE-EN 1092-1, cabal fins a 120 m3/h recobriment
interior d'EPDM, cos i brides d'acer al carboni amb recobriment epoxi,
temperatura màxima del medi 30°C, inclòs part proporcional de junts i cargols

Total u............: 1,000

2.2.2.10 FJM1U151b u Carreteig, col·locació i muntatge de comptador amb unió embridada, DN65, en
zones no urbanes, sense afectació de serveis i sense presència d'estrebada

Total u............: 1,000

2.3 ALTRES
2.3.1 XPAGR001 pa Partida alçada en concepte de gestió de residus

Total pa............: 1,000

2.3.2 XPASIS001 pa Partida alçada en concepte de Seguretat i Salut

Total pa............: 1,000

2.3.3 XPAIMP001 paj Partida alçada en concepte d'imprevistos

Total paj............: 1,000
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3.1 OBRA CIVIL
3.1.1 XPAHIDSUP01 pa Partida alça per a la creació de suports per a l'equipament hidràulic i

adequació d'existents

Total pa............: 1,000

3.2 EQUIPAMENT HIDRÀULIC
3.2.1 FFBUUH10 u Tall de tub de polietilè DN200

Total u............: 1,000

3.2.2 FF36U811 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori de fosa dúctil, DN80, amb unió
embridada, en zones no urbanes, sense afectació de serveis i sense presència
d'estrebada

Total u............: 2,000

3.2.3 FF36U811c u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori de fosa dúctil, DN200, amb unió
embridada, en zones no urbanes, sense afectació de serveis i sense presència
d'estrebada

Total u............: 2,000

3.2.4 FF3DU4S8 u Subministrament de maniguet de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN80,
de 0,5 m de longitud útil, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi
depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2 unions amb
brida mòbil PN16, inclòs part proporcional de junts i cargols

Total u............: 1,000

3.2.5 FNC1U180 u Subministrament de carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla
interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), estanquitat mitjançant
junta tòrica d'etilè propilè diè (EPDM) i brida de compressió d'estanquitat,
espàrrecs no passants i revestiment de resina epoxi (150 micres), DN80, PN16,
inclòs part proporcional de junts i cargols

Total u............: 1,000

3.2.6 FF3CUFDA u Subministrament de con de reducció de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011,
DN200 a DN100, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada
per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2 unions de campana amb
anella elastomèrica i contrabrida d?estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996
(unió flexible mecànica)

Total u............: 2,000

3.2.7 XHIDCW03 u Subministrament de comptador tipus woltmann Elster H4000 o equivalent,
DN80 amb certificació per a servei de transacció comercial, i brides de
connexió PN16 segons UNE-EN 1092-1, cabal fins a 200m3/h recobriment
interior d'EPDM, cos i brides d'acer al carboni amb recobriment epoxi,
temperatura màxima del medi 30°C, inclòs part proporcional de junts i cargols

Total u............: 1,000

3.2.8 FJM1U151ab u Carreteig, col·locació i muntatge de comptador amb unió embridada, DN80, en
zones no urbanes, sense afectació de serveis i sense presència d'estrebada

Total u............: 1,000

3.2.9 FFB5UD03 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori per a tub de polietilè, DN160, amb
unió mecànica, en zones urbanes, sense afectació de serveis i sense presència
d'estrebada

Total u............: 1,000
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3.2.10 FFBDUDGD u Subministrament d?acoblament tipus brida-endoll de fosa dúctil per a tub de
polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12842, DN225, amb
revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb
gruix mínim de 150 micres, amb unió mecànica contratracció, brida DN200 i
PN16, anell d?adherència de llautó, anell d?estanquitat de material elastomèric
segons UNE-EN 681-1 i cargols d?acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
recobriment de zinc-alumini, inclòs junt de la brida de material elastomèric
segons UNE-EN 681-1, i part proporcional de cargols

Total u............: 1,000

3.2.11 F21FUFD1 m Demolició i càrrega de tub de fosa dúctil, DN200, en zones no urbanes, sense
afectació de serveis i sense presència d'estrebada

Total m............: 2,000

3.2.12 FFLHUDD6 u Subministrament de collarí de presa universal amb cingla, per a connexió
sense càrrega, per a tubs de fosa dúctil DN200, sortida roscada de 2'', capçal
de fosa dúctil, junt d?EPDM segons UNE-EN 681-1, cargols zincats i
recobriment epoxi de 250 micres, cingla simple d?acer inoxidable de
designació 1.4301 (AISI 304) revestida d?elastòmer en contacte amb el tub

Total u............: 1,000

3.2.13 FFL5UBD1 u Carreteig, col·locació i muntatge de collarí sobre tub de fosa dúctil, DN200, en
zones no urbanes, sense afectació de serveis i sense presència d'estrebada

Total u............: 1,000

3.2.14 XPAHID001 pa Partida alça de desmuntatge i aprofitament d'elements: emmagatzematge de
carrets i muntatge del picatge existent

Total pa............: 1,000

3.3 ALTRES
3.3.1 XPAGR003 pa Partida alçada en concepte de gestió de residus

Total pa............: 1,000

3.3.2 XPASIS003 pa Partida alçada en concepte de Seguretat i Salut

Total pa............: 1,000

3.3.3 XPAIMP003 paj Partida alçada en concepte d'imprevistos

Total paj............: 1,000
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4.1 OBRA CIVIL
4.1.1 ACE016 m³ Excavació a cel obert sota rasant, en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25

m de profunditat màxima, amb mitjans manuals, i carga manual a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Situació
dels punts topogràfics. Excavació en successives rases horitzontals i extracció
de terres. Càrrega manual a camió dels materials excavats.

1,600 1,300 0,800 1,664Arqueta
1,100 1,100 0,010 0,012Solera

Total m³............: 1,676

4.1.2 CHH020b m³ Formigó HM-20/B/20/I fabricat en obra

1,100 1,100 0,100 0,121Solera
Total m³............: 0,121

4.1.3 F811U020 m² Arrebossat reglejat sobre parament de pou de registre o pericó, com a màxim,
classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2, lliscat

2 0,700 0,900 1,260Arrebosat interior paret 1
2 0,700 0,900 1,260Arrebosat interior paret 2
2 1,000 0,400 0,800Arrebosat exterior paret 1
1 1,000 0,400 0,400Arrebossat exterior paret 2

Total m²............: 3,720

4.1.4 XOBRCA03b u Subministrament i muntage de tapa hidràuliqua, pas útil 0,6x0,6m, protegida
per fer front a la corrossió. Classe resistent B125.

Total u............: 1,000

4.1.5 FEF010 m² Mur de càrrega de 14 cm d'espessor de fàbrica de maó ceràmic calat (gero),
per revestir, 29x14x5 cm, resistència a compressió 10 N/mm², amb junts
horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb morter de ciment
industrial, color gris, M-5, subministrat a granel.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig, planta a planta.
Col·locació i aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre mires.
Col·locació de ploms fixos a les arestes. Col·locació de les peces per filades a
nivell.

2 0,700 0,850 1,190Paret 1
2 1,000 0,850 1,700Paret 2

Total m²............: 2,890

4.1.6 XOBRCA00a pa Demolició parcial i reposició de la paret d'arqueta existent.

Total pa............: 1,000

4.1.7 ADR010 m³ Reblert envoltant i principal de rases per instal·lacions, amb sorra de 0 a 5 mm
de diàmetre i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor
màxim amb picó vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no
inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat
segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la instal·lació.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.
Humectació o dessecació de cada tongada. Col·locació de cinta o distintiu
indicador de la instal·lació. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques
de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment
executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments
per excessos d'excavació no autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig
Proctor Modificat.

1 0,300 0,500 0,500 0,075
1 1,000 0,500 0,500 0,250

Total m³............: 0,325
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4.1.8 ADR020 m³ Reblert en extradós de mur de fàbrica, amb terra seleccionada procedent de la
pròpia excavació, i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor
màxim amb picó vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no
inferior al 90% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat
segons UNE 103501.
Inclou: Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall. Estesa del
material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació
de cada tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques
de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment
executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments
per excessos d'excavació no autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig
Proctor Modificat.

2 1,000 0,150 0,850 0,255Arqueta
2 1,300 0,150 0,850 0,332Arqueta

1,000 0,500 0,350 0,175Derivació
Total m³............: 0,762

4.2 EQUIPAMENT HIDRÀULIC
4.2.1 FFBUUB10 u Tall de tub de polietilè DN110

Total u............: 4,000

4.2.2 FFBUU710 u Tall de tub de polietilè DN63 a DN90

Total u............: 4,000

4.2.3 XHIDCW01 u Subministrament de comptador tipus woltmann Elster H4000 o equivalent,
DN50 amb certificació per a servei de transacció comercial, i brides de
connexió PN16 segons UNE-EN 1092-1, cabal fins a 90 m3/h recobriment
interior d'EPDM, cos i brides d'acer al carboni amb recobriment epoxi,
temperatura màxima del medi 30°C, inclòs part proporcional de junts i cargols

Total u............: 1,000

4.2.4 FJM1U151a u Carreteig, col·locació i muntatge de comptador amb unió embridada, DN50, en
zones no urbanes, sense afectació de serveis i sense presència d'estrebada

Total u............: 1,000

4.2.5 FNC1U170 u Subministrament de carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla
interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), estanquitat mitjançant
junta tòrica d'etilè propilè diè (EPDM) i brida de compressió d'estanquitat,
espàrrecs no passants i revestiment de resina epoxi (150 micres), DN65, PN16,
inclòs part proporcional de junts i cargols

Total u............: 1,000

4.2.6 FF36U711b u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori de fosa dúctil, DN50, amb unió
embridada, en zones no urbanes, sense afectació de serveis i sense presència
d'estrebada

1 1,000Carret de desmuntatge
Total u............: 1,000

4.2.7 FFBDUC75 u Subministrament d?acoblament tipus brida-endoll de fosa dúctil per a tub de
polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12842, DN63, amb
revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb
gruix mínim de 150 micres, amb unió autoblocant resistent a tracció, brida
DN50 i PN16, anell de subjecció de material elastomèric segons UNE-EN 681-1,
inclòs junt de la brida de material elastomèric segons UNE-EN 681-1, i part
proporcional de cargols

Total u............: 2,000

4.2.8 FFB5U70A u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori per a tub de polietilè, DN63, amb
unió mecànica, en zones no urbanes

Total u............: 2,000
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4.2.9 FFB8U170 m Subministrament de tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons
UNE-EN 12201-2, DN63, en rotlles

Total m............: 1,000

4.2.10 FFB1U17A m Carreteig, col·locació i muntatge de tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16)
segons UNE-EN 12201-2, DN63, subministrat en rotlles, en zones no urbanes,
col·locat al fons de la rasa

Total m............: 1,000

4.2.11 FFBCU0A7 u Subministrament de con de reducció injectat per a tub de polietilè tipus PE 100
SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN110 a DN63, per a unió per fusió a
topall/electrofusió

Total u............: 2,000

4.2.12 FFBBU01A u Subministrament de colze de 90° injectat per a tub de polietilè tipus PE 100
SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN110, per a unió per fusió a
topall/electrofusió

Total u............: 2,000

4.2.13 FFBAU0AA u Subministrament de Te injectada per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11
(PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN110, amb ramal a 90°, DN110, per a unió per
fusió a topall/electrofusió

Total u............: 1,000

4.2.14 FFB6UA01 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori per a tub de polietilè, DN110, amb
unió per electrofusió, en zones no urbanes, sense afectació de serveis i sense
presència d'estrebada

Total u............: 5,000

4.2.15 FFB8U2A0 m Subministrament de tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons
UNE-EN 12201-2, DN110, en barres

Total m............: 1,000

4.2.16 FFL6U3A1 u Carreteig, col·locació i muntatge de collarí per a tub de polietilè, DN110, amb
unió per electrofusió, en zones no urbanes, sense afectació de serveis i sense
presència d'estrebada

Total u............: 1,000

4.2.17 FFLJU4A5 u Subministrament de collarí de presa electrosoldable segons UNE-EN 12201-3,
de dos sectors amb abraçadores rígides per a connexió en càrrega, per a tub
de polietilè DN110 tipus PE 100 SDR 11 (PN16), amb sortida rotativa DN40,
cargols d?acer inoxidable i junt d?estanquitat d?EPDM segons UNE-EN 681-1

Total u............: 1,000

4.2.18 FJS1U040 u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i ràcord de
connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula
de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb petit material
metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada

Total u............: 1,000

4.2.19 FF3UUA10 u Tall de tub de fosa dúctil DN100

Total u............: 2,000

4.2.20 FF36UA11 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori de fosa dúctil, DN100, amb unió
embridada, en zones no urbanes, sense afectació de serveis i sense presència
d'estrebada

Total u............: 2,000
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4.2.21 FF3DU1MA u Subministrament de brida-endoll de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011,
DN100, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per
catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 1 unió de campana amb anella
elastomèrica i contrabrida d?estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996 (unió
flexible mecànica) i 1 unió amb brida mòbil PN16, inclòs part proporcional de
junts i cargols

Total u............: 2,000

4.2.22 FFBDU0A0 u Subministrament de portabrides injectat per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR
11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN110, per a unió per fusió a
topall/electrofusió, inclosa brida mòbil d'acer segons UNE-EN 1092-1, DN100,
PN16, i part proporcional de junts i cargols

Total u............: 2,000

4.2.23 FN8MU128b u Vàlvula antretorn o de retenció tipus WAFER PN16 DN50, AVK 970/0306-011 o
similar, inclòs part proporcional de junts i cargols

Total u............: 1,000

4.3 ALTRES
4.3.1 XPAGR004 pa Partida alçada en concepte de gestió de residus

Total pa............: 1,000

4.3.2 XPASIS004 pa Partida alçada en concepte de Seguretat i Salut

Total pa............: 1,000

4.3.3 XPAIMP004 paj Partida alçada en concepte d'imprevistos

Total paj............: 1,000
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1.1.- OBRA CIVIL

1.1.1 m³ Excavació a cel obert sota rasant, en terreny de
trànsit compacte, de fins a 1,25 m de profunditat
màxima, amb mitjans manuals, i carga manual a
camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i
nivells de referència. Situació dels punts
topogràfics. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Càrrega
manual a camió dels materials excavats. 1,473 56,41 83,09

1.1.2 m² Arrebossat reglejat sobre parament de pou de
registre o pericó, com a màxim, classe M 7,5
(7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons
norma UNE-EN 998-2, lliscat 3,580 18,83 67,41

1.1.3 m³ Formigó HM-20/B/20/I fabricat en obra 0,121 170,73 20,66
1.1.4 m² Mur de càrrega de 14 cm d'espessor de fàbrica

de maó ceràmic calat (gero), per revestir,
29x14x5 cm, resistència a compressió 10
N/mm², amb junts horitzontals i verticals de 10
mm d'espessor, rebuda amb morter de ciment
industrial, color gris, M-5, subministrat a granel.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície
suport. Replanteig, planta a planta. Col·locació i
aplomat de mires de referència. Estesa de fils
entre mires. Col·locació de ploms fixos a les
arestes. Col·locació de les peces per filades a
nivell. 2,890 48,57 140,37

1.1.5 m³ Reblert envoltant i principal de rases per
instal·lacions, amb sorra de 0 a 5 mm de
diàmetre i compactació en tongades
successives de 20 cm d'espessor màxim amb
picó vibrant de guiat manual, fins a assolir una
densitat seca no inferior al 95% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat
segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu
indicador de la instal·lació.
Inclou: Estesa del material de reblert en
tongades d'espessor uniforme. Humectació o
dessecació de cada tongada. Col·locació de
cinta o distintiu indicador de la instal·lació.
Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat
sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil
compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no
autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou
la realització de l'assaig Proctor Modificat. 0,150 27,96 4,19

1.1.6 u Subministrament i muntage de tapa hidràuliqua,
pas útil 0,6x0,6m, protegida per fer front a la
corrossió. Classe resistent B125. 1,000 121,81 121,81
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1.1.7 m³ Reblert en extradós de mur de fàbrica, amb terra
seleccionada procedent de la pròpia excavació, i
compactació en tongades successives de 20 cm
d'espessor màxim amb picó vibrant de guiat
manual, fins a assolir una densitat seca no
inferior al 90% de la màxima obtinguda en
l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE
103501.
Inclou: Transport i descàrrega del material de
reblert a peu de tall. Estesa del material de
reblert en tongades d'espessor uniforme.
Humectació o dessecació de cada tongada.
Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat
sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil
compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no
autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou
la realització de l'assaig Proctor Modificat. 0,587 10,09 5,92

Total 1.1.- 02.01 OBRA CIVIL: 443,45
1.2.- EQUIPAMENT HIDRÀULIC

1.2.1 u Tall de tub de polietilè DN110 2,000 25,69 51,38
1.2.2 u Subministrament de carret extensible de

desmuntatge amb brides, amb virolla interior i
exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
estanquitat mitjançant junta tòrica d'etilè propilè
diè (EPDM) i brida de compressió d'estanquitat,
espàrrecs no passants i revestiment de resina
epoxi (150 micres), DN65, PN16, inclòs part
proporcional de junts i cargols 1,000 109,63 109,63

1.2.3 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori de
fosa dúctil, DN50, amb unió embridada, en
zones no urbanes, sense afectació de serveis i
sense presència d'estrebada 1,000 47,94 47,94

1.2.4 u Subministrament de comptador tipus woltmann
Elster H4000 o equivalent, DN50 amb
certificació per a servei de transacció comercial,
i brides de connexió PN16 segons UNE-EN
1092-1, cabal fins a 90 m3/h recobriment interior
d'EPDM, cos i brides d'acer al carboni amb
recobriment epoxi, temperatura màxima del medi
30°C, inclòs part proporcional de junts i cargols 1,000 451,53 451,53

1.2.5 u Carreteig, col·locació i muntatge de comptador
amb unió embridada, DN50, en zones no
urbanes, sense afectació de serveis i sense
presència d'estrebada 1,000 28,19 28,19

1.2.6 u Subministrament d?acoblament tipus
brida-endoll de fosa dúctil per a tub de polietilè
tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN
12842, DN63, amb revestiment interior i exterior
de pintura epoxi depositada per catafòresis amb
gruix mínim de 150 micres, amb unió
autoblocant resistent a tracció, brida DN50 i
PN16, anell de subjecció de material elastomèric
segons UNE-EN 681-1, inclòs junt de la brida de
material elastomèric segons UNE-EN 681-1, i
part proporcional de cargols 2,000 33,11 66,22

1.2.7 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori per
a tub de polietilè, DN63, amb unió mecànica, en
zones no urbanes 2,000 11,80 23,60

1.2.8 m Subministrament de tub de polietilè tipus PE 100
SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-2,
DN63, en rotlles 0,250 2,71 0,68

1.2.9 m Carreteig, col·locació i muntatge de tub de
polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons
UNE-EN 12201-2, DN63, subministrat en rotlles,
en zones no urbanes, col·locat al fons de la rasa 0,250 1,17 0,29
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1.2.10 u Subministrament de con de reducció injectat per
a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16)
segons UNE-EN 12201-3, DN110 a DN63, per a
unió per fusió a topall/electrofusió 2,000 13,00 26,00

1.2.11 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori per
a tub de polietilè, DN110, amb unió per
electrofusió, en zones no urbanes, sense
afectació de serveis i sense presència
d'estrebada 2,000 57,64 115,28

1.2.12 u Vàlvula antretorn o de retenció tipus WAFER
PN16 DN50, AVK 970/0306-011 o similar, inclòs
part proporcional de junts i cargols 1,000 74,51 74,51

Total 1.2.- 02.02 EQUIPAMENT HIDRÀULIC: 995,25
1.3.- ALTRES

1.3.1 pa Partida alçada en concepte de gestió de residus 1,000 100,00 100,00
1.3.2 pa Partida alçada en concepte de Seguretat i Salut 1,000 100,00 100,00
1.3.3 paj Partida alçada en concepte d'imprevistos 1,000 100,00 100,00

Total 1.3.- 02.03 ALTRES: 300,00

Total pressupost parcial nº 1 POU BARAMAR NOU: 1.738,70
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2.1.- OBRA CIVIL

2.1.1.- DEMOLICIÓ

2.1.1.1 m Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant
màquina talladora de paviment, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del
paviment. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 15,360 3,73 57,29

2.1.1.2 m² Demolició de secció de ferm d'aglomerat asfàltic
de 25 cm de gruix mitjà, amb martell pneumàtic,
i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de la superfície a demolir.
Demolició de l'element. Fragmentació dels
enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió
o contenidor. 3,840 15,12 58,06

2.1.1.3 m³ Excavació a cel obert sota rasant, en terreny de
trànsit compacte, de fins a 1,25 m de profunditat
màxima, amb mitjans manuals, i carga manual a
camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i
nivells de referència. Situació dels punts
topogràfics. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Càrrega
manual a camió dels materials excavats. 3,968 56,41 223,83

Total 2.1.1.- 01.01.01 DEMOLICIÓ: 339,18
2.1.2.- OBRA NOVA

2.1.2.1 m³ Formigó HM-25/B/20/I fabricat en central i
abocament des de camió, per a formació de
sabata.
Inclou: Abocament i compactació del formigó.
Curat del formigó. 0,760 170,73 129,75

2.1.2.2 m² Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa
contínua en calent AC16 surf D, per a capa de
rodolament, de composició densa, amb àrid
granític de 16 mm de grandària màxima i betum
asfàltic de penetració.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la
mescla bituminosa. Extensió de la mescla
bituminosa. Compactació de la capa de mescla
bituminosa. Execució de juntes transversals i
longitudinals en la capa de mescla bituminosa.
Neteja final. 2,560 7,10 18,18

2.1.2.3 m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de
gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6,
de 400x200x200 mm, categoria I segons norma
UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment
M5 (5 N/mm2) i amb una resistència a
compressió de la paret de 3 N/mm2 6,720 33,76 226,87

2.1.2.4 m² Arrebossat reglejat sobre parament de pou de
registre o pericó, com a màxim, classe M 7,5
(7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons
norma UNE-EN 998-2, lliscat 5,760 18,83 108,46

2.1.2.5 m3 Rebliment, estesa i compactació de rasa amb
material adequat de la pròpia excavació, amb
mitjans mecànics lleugers i fins al 95% PM,
segons Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil, en zones no urbanes,
sense afectació de serveis i sense presència
d'estrebada 0,608 13,12 7,98

2.1.2.6 u Subministrament i muntage de tapa hidràulica
tipus T1470D o similar. Pas mínim 155x75 cm i
categoria D-400. 1,000 676,74 676,74

2.1.2.7 pa Partida alça per a la creació de suports per a
l'equipament hidràulic i adequació d'existents 1,000 30,90 30,90

2.1.2.8 u Pilona de polipropile tipus barcelona C-430 o
similar 6,000 36,57 219,42
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2.1.2.9 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial
per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
tipus P-R, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, amb addició de partícules
de vidre de cantells angulosos per tal
d'incrementar el coeficient de lliscament a un
mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN
1436, aplicada amb màquina d'accionament
manual 2,000 7,07 14,14

Total 2.1.2.- 01.01.02 OBRA NOVA: 1.432,44

Total 2.1.- 01.01 OBRA CIVIL: 1.771,62
2.2.- EQUIPAMENT HIDRÀULIC

2.2.1.- DESMUNTATGE

2.2.1.1 m Retirada  de  fibrociment  DN  >  100  de  interior
de  la  rasa.  Inclou  tall,retractilat i senyalització
amb les mesures de seguretat (P - 32) 3,000 17,63 52,89

2.2.1.2 pa Partida alçada per a la gestió de residus
perillosos, inclous emmagatzament, transport,
cànon d'abocament i presentació de rebuts
d'entrega de tots els residus generats en l'obra. 1,000 100,00 100,00

Total 2.2.1.- 01.02.01 DESMUNTATGE: 152,89
2.2.2.- EQUIPAMENT HIDRÀULIC

2.2.2.1 u Carreteig, col·locació i muntatge de adaptador
universal tub-brida DN150 AVK serie 603 o
similar, en zones urbanes, sense afectació de
serveis i sense presència d'estrebada 2,000 78,92 157,84

2.2.2.2 u Subministrament d'adaptador tub-brida sobre
canonada de Fibrociment. 2,000 129,78 259,56

2.2.2.3 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori de
fosa dúctil, DN150, amb unió embridada, en
zones no urbanes, sense afectació de serveis i
sense presència d'estrebada 2,000 78,20 156,40

2.2.2.4 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori de
fosa dúctil, DN65, amb unió embridada, en
zones no urbanes, sense afectació de serveis i
sense presència d'estrebada 5,000 47,94 239,70

2.2.2.5 u Subministrament de maniguet de fosa dúctil
segons UNE-EN 545:2011, DN65, de 0,25 m de
longitud útil, amb revestiment interior i exterior
de pintura epoxi depositada per catafòresis amb
gruix mínim de 70 micres, amb 2 unions amb
brida mòbil PN16, inclòs part proporcional de
junts i cargols 1,000 37,11 37,11

2.2.2.6 u Subministrament de carret extensible de
desmuntatge amb brides, amb virolla interior i
exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
estanquitat mitjançant junta tòrica d'etilè propilè
diè (EPDM) i brida de compressió d'estanquitat,
espàrrecs no passants i revestiment de resina
epoxi (150 micres), DN65, PN16, inclòs part
proporcional de junts i cargols 1,000 109,63 109,63

2.2.2.7 u Subministrament de con de reducció de fosa
dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN150 a
DN80, amb revestiment interior i exterior de
pintura epoxi depositada per catafòresis amb
gruix mínim de 70 micres, amb 2 unions de
campana amb anella elastomèrica i contrabrida
d?estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996 (unió
flexible mecànica) 2,000 103,80 207,60

2.2.2.8 u Subministrament de vàlvula de comporta manual
amb unió embridada, DN65, de cos curt de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres),
comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per volant de fosa, inclòs part
proporcional de junts i cargols 1,000 132,42 132,42
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2.2.2.9 u Subministrament de comptador tipus woltmann
Elster H4000 o equivalent, DN65 amb
certificació per a servei de transacció comercial,
i brides de connexió PN16 segons UNE-EN
1092-1, cabal fins a 120 m3/h recobriment
interior d'EPDM, cos i brides d'acer al carboni
amb recobriment epoxi, temperatura màxima del
medi 30°C, inclòs part proporcional de junts i
cargols 1,000 549,44 549,44

2.2.2.10 u Carreteig, col·locació i muntatge de comptador
amb unió embridada, DN65, en zones no
urbanes, sense afectació de serveis i sense
presència d'estrebada 1,000 28,19 28,19

Total 2.2.2.- 01.02.02 EQUIPAMENT HIDRÀULIC: 1.877,89

Total 2.2.- 01.02 EQUIPAMENT HIDRÀULIC: 2.030,78
2.3.- ALTRES

2.3.1 pa Partida alçada en concepte de gestió de residus 1,000 150,00 150,00
2.3.2 pa Partida alçada en concepte de Seguretat i Salut 1,000 150,00 150,00
2.3.3 paj Partida alçada en concepte d'imprevistos 1,000 100,00 100,00

Total 2.3.- 01.03 ALTRES: 400,00

Total pressupost parcial nº 2 POU PLAÇA MARTORELL: 4.202,40

Pressupost parcial nº 2 POU PLAÇA MARTORELL
Num. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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3.1.- OBRA CIVIL

3.1.1 pa Partida alça per a la creació de suports per a
l'equipament hidràulic i adequació d'existents 1,000 30,90 30,90

Total 3.1.- 03.01 OBRA CIVIL: 30,90
3.2.- EQUIPAMENT HIDRÀULIC

3.2.1 u Tall de tub de polietilè DN200 1,000 38,19 38,19
3.2.2 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori de

fosa dúctil, DN80, amb unió embridada, en
zones no urbanes, sense afectació de serveis i
sense presència d'estrebada 2,000 54,69 109,38

3.2.3 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori de
fosa dúctil, DN200, amb unió embridada, en
zones no urbanes, sense afectació de serveis i
sense presència d'estrebada 2,000 97,72 195,44

3.2.4 u Subministrament de maniguet de fosa dúctil
segons UNE-EN 545:2011, DN80, de 0,5 m de
longitud útil, amb revestiment interior i exterior
de pintura epoxi depositada per catafòresis amb
gruix mínim de 70 micres, amb 2 unions amb
brida mòbil PN16, inclòs part proporcional de
junts i cargols 1,000 57,33 57,33

3.2.5 u Subministrament de carret extensible de
desmuntatge amb brides, amb virolla interior i
exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
estanquitat mitjançant junta tòrica d'etilè propilè
diè (EPDM) i brida de compressió d'estanquitat,
espàrrecs no passants i revestiment de resina
epoxi (150 micres), DN80, PN16, inclòs part
proporcional de junts i cargols 1,000 139,85 139,85

3.2.6 u Subministrament de con de reducció de fosa
dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN200 a
DN100, amb revestiment interior i exterior de
pintura epoxi depositada per catafòresis amb
gruix mínim de 70 micres, amb 2 unions de
campana amb anella elastomèrica i contrabrida
d?estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996 (unió
flexible mecànica) 2,000 133,62 267,24

3.2.7 u Subministrament de comptador tipus woltmann
Elster H4000 o equivalent, DN80 amb
certificació per a servei de transacció comercial,
i brides de connexió PN16 segons UNE-EN
1092-1, cabal fins a 200m3/h recobriment
interior d'EPDM, cos i brides d'acer al carboni
amb recobriment epoxi, temperatura màxima del
medi 30°C, inclòs part proporcional de junts i
cargols 1,000 673,24 673,24

3.2.8 u Carreteig, col·locació i muntatge de comptador
amb unió embridada, DN80, en zones no
urbanes, sense afectació de serveis i sense
presència d'estrebada 1,000 28,19 28,19

3.2.9 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori per
a tub de polietilè, DN160, amb unió mecànica,
en zones urbanes, sense afectació de serveis i
sense presència d'estrebada 1,000 50,02 50,02

3.2.10 u Subministrament d?acoblament tipus
brida-endoll de fosa dúctil per a tub de polietilè
tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN
12842, DN225, amb revestiment interior i
exterior de pintura epoxi depositada per
catafòresis amb gruix mínim de 150 micres, amb
unió mecànica contratracció, brida DN200 i
PN16, anell d?adherència de llautó, anell
d?estanquitat de material elastomèric segons
UNE-EN 681-1 i cargols d?acer inoxidable
1.4301 (AISI 304) amb recobriment de
zinc-alumini, inclòs junt de la brida de material
elastomèric segons UNE-EN 681-1, i part
proporcional de cargols 1,000 208,22 208,22

3.2.11 m Demolició i càrrega de tub de fosa dúctil, DN200,
en zones no urbanes, sense afectació de serveis
i sense presència d'estrebada 2,000 9,53 19,06

Pressupost parcial nº 3 DIPÒSIT EIXAMPLE
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3.2.12 u Subministrament de collarí de presa universal
amb cingla, per a connexió sense càrrega, per a
tubs de fosa dúctil DN200, sortida roscada de 2'',
capçal de fosa dúctil, junt d?EPDM segons
UNE-EN 681-1, cargols zincats i recobriment
epoxi de 250 micres, cingla simple d?acer
inoxidable de designació 1.4301 (AISI 304)
revestida d?elastòmer en contacte amb el tub 1,000 29,81 29,81

3.2.13 u Carreteig, col·locació i muntatge de collarí sobre
tub de fosa dúctil, DN200, en zones no urbanes,
sense afectació de serveis i sense presència
d'estrebada 1,000 78,92 78,92

3.2.14 pa Partida alça de desmuntatge i aprofitament
d'elements: emmagatzematge de carrets i
muntatge del picatge existent 1,000 51,50 51,50

Total 3.2.- 03.02 EQUIPAMENT HIDRÀULIC: 1.946,39
3.3.- ALTRES

3.3.1 pa Partida alçada en concepte de gestió de residus 1,000 50,00 50,00
3.3.2 pa Partida alçada en concepte de Seguretat i Salut 1,000 90,00 90,00
3.3.3 paj Partida alçada en concepte d'imprevistos 1,000 100,00 100,00

Total 3.3.- 03.03 ALTRES: 240,00

Total pressupost parcial nº 3 DIPÒSIT EIXAMPLE: 2.217,29

Pressupost parcial nº 3 DIPÒSIT EIXAMPLE
Num. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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4.1.- OBRA CIVIL

4.1.1 m³ Excavació a cel obert sota rasant, en terreny de
trànsit compacte, de fins a 1,25 m de profunditat
màxima, amb mitjans manuals, i carga manual a
camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i
nivells de referència. Situació dels punts
topogràfics. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Càrrega
manual a camió dels materials excavats. 1,676 56,41 94,54

4.1.2 m³ Formigó HM-20/B/20/I fabricat en obra 0,121 170,73 20,66
4.1.3 m² Arrebossat reglejat sobre parament de pou de

registre o pericó, com a màxim, classe M 7,5
(7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons
norma UNE-EN 998-2, lliscat 3,720 18,83 70,05

4.1.4 u Subministrament i muntage de tapa hidràuliqua,
pas útil 0,6x0,6m, protegida per fer front a la
corrossió. Classe resistent B125. 1,000 121,81 121,81

4.1.5 m² Mur de càrrega de 14 cm d'espessor de fàbrica
de maó ceràmic calat (gero), per revestir,
29x14x5 cm, resistència a compressió 10
N/mm², amb junts horitzontals i verticals de 10
mm d'espessor, rebuda amb morter de ciment
industrial, color gris, M-5, subministrat a granel.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície
suport. Replanteig, planta a planta. Col·locació i
aplomat de mires de referència. Estesa de fils
entre mires. Col·locació de ploms fixos a les
arestes. Col·locació de les peces per filades a
nivell. 2,890 48,57 140,37

4.1.6 pa Demolició parcial i reposició de la paret
d'arqueta existent. 1,000 50,00 50,00

4.1.7 m³ Reblert envoltant i principal de rases per
instal·lacions, amb sorra de 0 a 5 mm de
diàmetre i compactació en tongades
successives de 20 cm d'espessor màxim amb
picó vibrant de guiat manual, fins a assolir una
densitat seca no inferior al 95% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat
segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu
indicador de la instal·lació.
Inclou: Estesa del material de reblert en
tongades d'espessor uniforme. Humectació o
dessecació de cada tongada. Col·locació de
cinta o distintiu indicador de la instal·lació.
Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat
sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil
compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no
autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou
la realització de l'assaig Proctor Modificat. 0,325 27,96 9,09

Pressupost parcial nº 4 POU CARRER OLOT
Num. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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4.1.8 m³ Reblert en extradós de mur de fàbrica, amb terra
seleccionada procedent de la pròpia excavació, i
compactació en tongades successives de 20 cm
d'espessor màxim amb picó vibrant de guiat
manual, fins a assolir una densitat seca no
inferior al 90% de la màxima obtinguda en
l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE
103501.
Inclou: Transport i descàrrega del material de
reblert a peu de tall. Estesa del material de
reblert en tongades d'espessor uniforme.
Humectació o dessecació de cada tongada.
Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat
sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil
compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no
autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou
la realització de l'assaig Proctor Modificat. 0,762 10,09 7,69

Total 4.1.- 04.01 OBRA CIVIL: 514,21
4.2.- EQUIPAMENT HIDRÀULIC

4.2.1 u Tall de tub de polietilè DN110 4,000 25,69 102,76
4.2.2 u Tall de tub de polietilè DN63 a DN90 4,000 19,33 77,32
4.2.3 u Subministrament de comptador tipus woltmann

Elster H4000 o equivalent, DN50 amb
certificació per a servei de transacció comercial,
i brides de connexió PN16 segons UNE-EN
1092-1, cabal fins a 90 m3/h recobriment interior
d'EPDM, cos i brides d'acer al carboni amb
recobriment epoxi, temperatura màxima del medi
30°C, inclòs part proporcional de junts i cargols 1,000 451,53 451,53

4.2.4 u Carreteig, col·locació i muntatge de comptador
amb unió embridada, DN50, en zones no
urbanes, sense afectació de serveis i sense
presència d'estrebada 1,000 28,19 28,19

4.2.5 u Subministrament de carret extensible de
desmuntatge amb brides, amb virolla interior i
exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
estanquitat mitjançant junta tòrica d'etilè propilè
diè (EPDM) i brida de compressió d'estanquitat,
espàrrecs no passants i revestiment de resina
epoxi (150 micres), DN65, PN16, inclòs part
proporcional de junts i cargols 1,000 109,63 109,63

4.2.6 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori de
fosa dúctil, DN50, amb unió embridada, en
zones no urbanes, sense afectació de serveis i
sense presència d'estrebada 1,000 47,94 47,94

4.2.7 u Subministrament d?acoblament tipus
brida-endoll de fosa dúctil per a tub de polietilè
tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN
12842, DN63, amb revestiment interior i exterior
de pintura epoxi depositada per catafòresis amb
gruix mínim de 150 micres, amb unió
autoblocant resistent a tracció, brida DN50 i
PN16, anell de subjecció de material elastomèric
segons UNE-EN 681-1, inclòs junt de la brida de
material elastomèric segons UNE-EN 681-1, i
part proporcional de cargols 2,000 33,11 66,22

4.2.8 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori per
a tub de polietilè, DN63, amb unió mecànica, en
zones no urbanes 2,000 11,80 23,60

4.2.9 m Subministrament de tub de polietilè tipus PE 100
SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-2,
DN63, en rotlles 1,000 2,71 2,71

4.2.10 m Carreteig, col·locació i muntatge de tub de
polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons
UNE-EN 12201-2, DN63, subministrat en rotlles,
en zones no urbanes, col·locat al fons de la rasa 1,000 1,17 1,17

Pressupost parcial nº 4 POU CARRER OLOT
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4.2.11 u Subministrament de con de reducció injectat per
a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16)
segons UNE-EN 12201-3, DN110 a DN63, per a
unió per fusió a topall/electrofusió 2,000 13,00 26,00

4.2.12 u Subministrament de colze de 90° injectat per a
tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16)
segons UNE-EN 12201-3, DN110, per a unió per
fusió a topall/electrofusió 2,000 17,80 35,60

4.2.13 u Subministrament de Te injectada per a tub de
polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons
UNE-EN 12201-3, DN110, amb ramal a 90°,
DN110, per a unió per fusió a topall/electrofusió 1,000 16,23 16,23

4.2.14 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori per
a tub de polietilè, DN110, amb unió per
electrofusió, en zones no urbanes, sense
afectació de serveis i sense presència
d'estrebada 5,000 57,64 288,20

4.2.15 m Subministrament de tub de polietilè tipus PE 100
SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-2,
DN110, en barres 1,000 7,26 7,26

4.2.16 u Carreteig, col·locació i muntatge de collarí per a
tub de polietilè, DN110, amb unió per
electrofusió, en zones no urbanes, sense
afectació de serveis i sense presència
d'estrebada 1,000 56,47 56,47

4.2.17 u Subministrament de collarí de presa
electrosoldable segons UNE-EN 12201-3, de
dos sectors amb abraçadores rígides per a
connexió en càrrega, per a tub de polietilè
DN110 tipus PE 100 SDR 11 (PN16), amb
sortida rotativa DN40, cargols d?acer inoxidable i
junt d?estanquitat d?EPDM segons UNE-EN
681-1 1,000 21,14 21,14

4.2.18 u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de
DN 40 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona
de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i
vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida
amb pintura epoxi i amb petit material metàl·lic
per a connexió amb la canonada, instal·lada 1,000 219,06 219,06

4.2.19 u Tall de tub de fosa dúctil DN100 2,000 30,16 60,32
4.2.20 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori de

fosa dúctil, DN100, amb unió embridada, en
zones no urbanes, sense afectació de serveis i
sense presència d'estrebada 2,000 65,45 130,90

4.2.21 u Subministrament de brida-endoll de fosa dúctil
segons UNE-EN 545:2011, DN100, amb
revestiment interior i exterior de pintura epoxi
depositada per catafòresis amb gruix mínim de
70 micres, amb 1 unió de campana amb anella
elastomèrica i contrabrida d?estanquitat segons
UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica) i 1
unió amb brida mòbil PN16, inclòs part
proporcional de junts i cargols 2,000 50,24 100,48

4.2.22 u Subministrament de portabrides injectat per a
tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16)
segons UNE-EN 12201-3, DN110, per a unió per
fusió a topall/electrofusió, inclosa brida mòbil
d'acer segons UNE-EN 1092-1, DN100, PN16, i
part proporcional de junts i cargols 2,000 24,58 49,16

4.2.23 u Vàlvula antretorn o de retenció tipus WAFER
PN16 DN50, AVK 970/0306-011 o similar, inclòs
part proporcional de junts i cargols 1,000 74,51 74,51

Total 4.2.- 04.02 EQUIPAMENT HIDRÀULIC: 1.996,40
4.3.- ALTRES

4.3.1 pa Partida alçada en concepte de gestió de residus 1,000 100,00 100,00
4.3.2 pa Partida alçada en concepte de Seguretat i Salut 1,000 100,00 100,00
4.3.3 paj Partida alçada en concepte d'imprevistos 1,000 100,00 100,00

Total 4.3.- 04.03 ALTRES: 300,00

Total pressupost parcial nº 4 POU CARRER OLOT: 2.810,61

Pressupost parcial nº 4 POU CARRER OLOT
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Pressupost d'execució material Import (€)

1 POU BARAMAR NOU 1.738,70
1.1.- OBRA CIVIL 443,45
1.2.- EQUIPAMENT HIDRÀULIC 995,25
1.3.- ALTRES 300,00

2 POU PLAÇA MARTORELL 4.202,40
2.1.- OBRA CIVIL 1.771,62

2.1.1.- DEMOLICIÓ 339,18
2.1.2.- OBRA NOVA 1.432,44

2.2.- EQUIPAMENT HIDRÀULIC 2.030,78
2.2.1.- DESMUNTATGE 152,89
2.2.2.- EQUIPAMENT HIDRÀULIC 1.877,89

2.3.- ALTRES 400,00
3 DIPÒSIT EIXAMPLE 2.217,29

3.1.- OBRA CIVIL 30,90
3.2.- EQUIPAMENT HIDRÀULIC 1.946,39
3.3.- ALTRES 240,00

4 POU CARRER OLOT 2.810,61
4.1.- OBRA CIVIL 514,21
4.2.- EQUIPAMENT HIDRÀULIC 1.996,40
4.3.- ALTRES 300,00

Total .........: 10.969,00

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de DEU MIL NOU-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS.

Roda de Berà
Hidrolem



1 POU BARAMAR NOU
1.1 OBRA CIVIL ........................................................… 443,45
1.2 EQUIPAMENT HIDRÀULIC ..............................................… 995,25
1.3 ALTRES ............................................................… 300,00

Total 1 POU BARAMAR NOU ..........: 1.738,70
2 POU PLAÇA MARTORELL

2.1 OBRA CIVIL
2.1.1 DEMOLICIÓ .......................................................… 339,18
2.1.2 OBRA NOVA .......................................................… 1.432,44

Total 2.1 OBRA CIVIL ..........: 1.771,62
2.2 EQUIPAMENT HIDRÀULIC
2.2.1 DESMUNTATGE .....................................................… 152,89
2.2.2 EQUIPAMENT HIDRÀULIC ............................................… 1.877,89

Total 2.2 EQUIPAMENT HIDRÀULIC ..........: 2.030,78
2.3 ALTRES ............................................................… 400,00

Total 2 POU PLAÇA MARTORELL ..........: 4.202,40
3 DIPÒSIT EIXAMPLE

3.1 OBRA CIVIL ........................................................… 30,90
3.2 EQUIPAMENT HIDRÀULIC ..............................................… 1.946,39
3.3 ALTRES ............................................................… 240,00

Total 3 DIPÒSIT EIXAMPLE ..........: 2.217,29
4 POU CARRER OLOT

4.1 OBRA CIVIL ........................................................… 514,21
4.2 EQUIPAMENT HIDRÀULIC ..............................................… 1.996,40
4.3 ALTRES ............................................................… 300,00

Total 4 POU CARRER OLOT ..........: 2.810,61
Pressupost d'execució material 10.969,00
13% de despeses generals 1.425,97
6% de benefici industrial 658,14
Suma 13.053,11
21% 2.741,15

Pressupost d'execució per contracta 15.794,26

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de QUINZE MIL SET-CENTS
NORANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS.

Roda de Berà
Hidrolem

Projecte: MEMÒRIA VALORADA COMPTADORS RODA DE BERÀ
Capítol Import
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