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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR EL CONTRACTE D'OBRES 
PER A LA REALITZACIÓ DE LA 3ª FASE  DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ CENTRAL 
DE BIOMASSA I LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ AL POLÍGON INDUSTRIAL DE LA 
VALLDAN A BERGA. 

 
 
1. INTRODUCCIÓ. 
La mancomunitat de Municipis Berguedans per a la Biomassa, està formada per set municipis de la 

comarca del Berguedà, propietaris 12.569,43 hectàrees forestals declarades d'Utilitat Pública, amb 

una amplia tradició de gestió forestal. 

 

En la formació de la Mancomunitat es varen fitxar com a objecte de la mateixa,la gestió dels boscos 

d’UP propietat dels ajuntaments, dins del seu àmbit territorial que queda definit pel conjunt dels 

termes municipals dels municipis integrats a la Mancomunitat i com a finalitat  la gestió de les 

masses forestals de les forests  d’UP, propietat dels ajuntaments, l’aprofitament sostenible  de la 

fusta, de la biomassa i la generació d’energies renovables. 

 

Es varen declarar com a objectius de gestió entre d'altres els següents: 

 
 Creació de llocs de treball directes i indirectes  pels treballs de gestió al bosc.  

 Manteniment de professions especialitzades relacionades amb la gestió del bosc.     

 Contribuir a  la estabilitat  de la població rural dels termes municipals afectats 

 Gestió forestal dels boscos de forma ordenada, sense estar sotmesos a la variació i la pressió 

dels diferents elements estructurals dels mercats i meteorològics. 

 Millorar de manera sostinguda la funció socioeconòmica de les masses forestals de forma 

compatible amb la protecció del medi 

 
Per tal d'aconseguir aquests objectius es considera necessari la potenciació de la utilització de la 

biomassa forestal com a combustible per a la producció d'energies renovables i així poder tancar el 

cicle de l'aprofitament dels productes resultants de la gestió forestal sostenible. 
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2. OBJECTE. 
 
L'objecte d'aquest plec es la regulació i definició de les condicions mínimes que hauran de regir per a 

la contractació d'obres  per a les actuacions variades per a la finalització de les obres bàsiques en 

aquesta 3ª  fase.  

Les actuacions es realitzaran segons les descripcions dels plecs, les  unitats d’obra i plànols dels 

annexos i com a referent marc el projecte inicial per a la construcció de la central 

L'obra a contractar te com a finalitat les següents actuacions: 

 Ml de construcció de galeria de serveis,  amb una alçada màxima de h=1,40 mts, sense tenir 

en comte l'excavació que ja està realitzada 

 Ml de construcció de galeria de serveis,  amb una alçada màxima de h=1,80 mts, sense tenir 

en comte l'excavació que ja està realitzada 

 Ml de col·locació de marcs de formigó totalment acabat. 

 Ml sostre de galeria  totalment acabat. 

 ut col·locació accés galeria acabat, amb material de l'obra 

 Ut Sala subestació de distribució 

 Ml  tancament de rases obertes. 

 m3 eliminació terres del dipòsit temporal al abocador 

 ut protecció serveis  aigua 

 ut protecció serveis gas natural 

 ut protecció  serveis electricitat. 

 Ml Pas de clavegueres, sense contar la placa alveolar 

 ut instal·lació bany, inclosos un tassa de vàters, pica d'aigua, i conduccions fins a 

clavegueram. 

 ut  col·locació marc prefabricat per a continuïtat de la galeria 

 ml de col·locació de bordillos 

 PA elements de seguretat i salut a l'obra 

 Ut ventilacions subestació 

 ml de col·locació de canaleres i part proporcional 

 ut eliminació residus d'obra 
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La empresa de contractada, serà responsable de l'execució d'aquestes actuacions, realitzant la 

Mancomunitat de Municipis Berguedans per a la Biomassa els treballs de supervisió de les 

actuacions, coordinar els treballs i controlar les actuacions, verificar i assegurar el correcte 

funcionament. 

 
3. ÀMBIT D'ACTUACIÓ 
 
L'àmbit d'actuació objecte del present plec són les zones d'actuació per a la construcció del centre de 

consum de biomassa al polígon industrial de la Valldan.  

El valor total del contracte serà de la quantitat de setanta-sis mil nou-cents seixanta-sis euros amb 

cinquanta-quatre cèntims.  (76.966,54€) (IVA exclòs) 

 

4 DESCRIPCIÓ DE LES UNIATS D’OBRA. 
 
Les realitzacions de les actuacions a realitzar en la 3º fase  d’execució del projecte, està definida al 

projecte inicial i que serveix de base d’interpretació a nivell tècnic d’aquest projecte, inclosos en 

matèria de seguretat i Salut. 

Degut a la realització d’aquesta obra en diferents fases i amb contractació de diferents lots, cal 

realitzar una contractació per tal finalitzar les actuacions que han quedat incomplertes o que falten 

per realitzar. 

 Ml de construcció de galeria de serveis,  amb una alçada màxima de h=1,40 mts, sense tenir 

en comte l'excavació que ja està realitzada. 

 

Aprofitant l’excavació realitzada, caldrà reperfilar el terreny per tal de poder realitzar les 

prescripcions indicades als plànols. Un cop reperfilat s’haurà de col·locar l’armadura d’acord amb les 

d’acer corrugat B-500S de límit elàstic >= 500N/mm2  muntat segons els plànols de diàmetres 

diferents .  

Un cop col·locat l’acer, s’haurà de formigonar el terra amb gruixos màxim de 40 cm. Un cop madurat 

el formigó caldrà encofrar les diferent alçats, encofrats a una cara. Es formigonarà els alçats amb 

formigó per a construccions armats de 25N/mm2 mínim ciment 275, màxim A/C 0,60 per a un 

ambient IIa amb una grandària màxima de granulat de 20mm  

Caldrà complir la normativa en formigons vigent al moment de la realització de les actuacions i 

caldrà vibrar el formigó per tal d’evitar protuberàncies al formigó. Si el resultat no és el correcte, 

caldrà realitzar actuacions de reparació.  Desprès es taparà amb la placa alveolar maxembrada de 
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formigó pretensat tipus HP-45/P/12/IIa per tal de tapar la galeria de serveis amb una amplada de 2,1 

metres, posat en obra inclòs la goma de neoprè de 4mm. els cantells seran bisellats i hauran de 

complir la normativa de carreteres  respecte a la resistència vigent al moment de la instal·lació. 

Un cop col·locades s’haurà de col·locar l’armadura d’acord amb les especificacions dels plànols 

l’acer corrugat B-500S de límit elàstic >= 500N/mm2  muntat segons els plànols de diàmetres 

diferents i posteriorment caldrà posar una capa de compressió de 10 cm de formigó per a 

construccions armats de 25N/mm2 mínim ciment 275, màxim A/C 0,60 per a un ambient IIa amb una 

grandària màxima de granulat de 20mm S’haurà de omplir amb el material de la zona de acopi, 

compactar i posar 15 cm de formigó de les mateixes característiques que el utilitzat en la construcció 

de  parets i terra.  

El valor unitari d’aquesta partida es de 398,18 euros, amb un amidament total de 11 ml i un 

pressupost d’execució de 4.379,98 euros. 

 

 Ml de construcció de galeria de serveis,  amb una alçada màxima de h=1,80 mts, sense tenir 

en comte l'excavació que ja està realitzada. 

 

Aprofitant l’excavació realitzada, caldrà reperfilar el terreny per tal de poder realitzar les 

prescripcions indicades als plànols. Un cop reperfilat s’haurà de col·locar l’armadura d’acord amb les 

d’acer corrugat B-500S de límit elàstic >= 500N/mm2  muntat segons els plànols de diàmetres 

diferents .  

Un cop col·locat l’acer, s’haurà de formigonar el terra amb gruixos màxim de 40 cm. Un cop madurat 

el formigó caldrà encofrar les diferent alçats, encofrats a una cara. Es formigonarà els alçats amb 

formigó per a construccions armats de 25N/mm2 mínim ciment 275, màxim A/C 0,60 per a un 

ambient IIa amb una grandària màxima de granulat de 20mm  

Caldrà complir la normativa en formigons vigent al moment de la realització de les actuacions i 

caldrà vibrar el formigó per tal d’evitar protuberàncies al formigó. Si el resultat no és el correcte, 

caldrà realitzar actuacions de reparació.  Desprès es taparà amb la placa alveolar maxembrada de 

formigó pretesat tipus HP-45/P/12/IIa per tal de tapar la galeria de serveis amb una amplada de 2,1 

metres, posat en obra inclòs la goma de neoprè de 4mm. els cantells seran bisellats i hauran de 

complir la normativa de carreteres  respecte a la resistència vigent al moment de la instal·lació. 

Un cop col·locades s’haurà de col·locar l’armadura d’acord amb les especificacions dels plànols 

l’acer corrugat B-500S de límit elàstic >= 500N/mm2  muntat segons els plànols de diàmetres 

diferents i posteriorment caldrà posar una capa de compressió de 10 cm de formigó per a 
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construccions armats de 25N/mm2 mínim ciment 275, màxim A/C 0,60 per a un ambient IIa amb una 

grandària màxima de granulat de 20mm. S’haurà de omplir amb el material de la zona de acopi, 

compactar i posar 15 cm de formigó de les mateixes característiques que el utilitzat en la construcció 

de  parets i terra.  

El valor unitari d’aquesta partida es de 510,66 euros, amb un amidament total de 11 ml i un 

pressupost d’execució de 5.617,26 euros. 

 

 Ml de col·locació de marcs de formigó totalment acabat. 

 

Per tal de creuar el carrer, s’hauran de col·locar els marcs prefabricats que estan emmagatzemat a 

l’obra. Aquest marcs son de 2,00 metres per 1,5 metres i amb un pes aproximar de 6,5 tn per unitat. 

Caldrà fer l’excavació i anivellar i perfilar el terra. La profunditat d’excavació serà màxim de 2,5 

metres. S’hauran de col·locar els marcs, perfectament connectats. Un cop col·locats s’haurà de 

formigonar els laterals fins omplir el nivell del marc amb formigó per a construccions armats de 

25N/mm2 mínim ciment 275, màxim A/C 0,60 per a un ambient IIa amb una grandària màxima de 

granulat de 20mm. 

Un cop formigonat els laterals s’haurà d’omplir del material estret i compacta cada 50 cm. Deixant 

els últims 15 cm compactats i lliures per tal de col·locar una capa de formigó. Aquesta actuació  

s’haurà de fer en un termini màxim de 2 dies, per tal de no tenir tallat el carrer al transit un màxim de 

2 dies. Totes les actuacions i permisos envers  la tallada del carrer serà, a càrrec del contractista de 

l’obra. 

El valor unitari d’aquesta partida es de 546,26 euros, amb un amidament total de 8 ml i un 

pressupost d’execució de 4.370,08 euros. 

 Ml sostre de galeria  totalment acabat. 

 

En referència a la galeria que actualment està finalitzada i que està a falta de tapar, caldrà posar 

plaques alveolars maxembrada de formigó pretensat tipus HP-45/P/12/IIa per tal de tapar la galeria 

de serveis amb una amplada de 2,1 metres, posat en obra inclòs la goma de neoprè de 4mm. els 

cantells seran bisellats i hauran de complir la normativa de carreteres  respecte a la resistència vigent 

al moment de la instal·lació. Un cop col·locades s’haurà de col·locar l’armadura d’acord amb les 

especificacions dels plànols l’acer corrugat B-500S de límit elàstic >= 500N/mm2  muntat segons els 

plànols de diàmetres diferents i posteriorment caldrà posar una capa de compressió de 10 cm de  
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formigó per a construccions armats de 25N/mm2 mínim ciment 275, màxim A/C 0,60 per a un 

ambient IIa amb una grandària màxima de granulat de 20mm. Posteriorment s’haurà d’omplir amb 

material de la zona de acopi procedent de les excavacions realitzades i s’haurà de compactar cada 50 

cm, deixant els últims 15 cm compactats per a posar una capa de formigó per a construccions armats 

de 25N/mm2 mínim ciment 275, màxim A/C 0,60 per a un ambient IIa amb una grandària màxima de 

granulat de 20mm. 

El valor unitari d’aquesta partida es de 227,80 euros, amb un amidament total de 65 ml i un 

pressupost d’execució de 14.806,68 euros. 

 ut col·locació accés galeria acabat, amb material de l'obra. 

 

Caldrà col·locar els accessos existents a l’obra en la part superior dels sostre  per tal de donar 

accessos a la galeria. El material està emmagatzemat a l’obra. 

El valor unitari d’aquesta partida es de 114,78 euros, amb un amidament total de 2 ut i un 

pressupost d’execució de 229,56 euros. 

 

 Ut Sala subestació de distribució. 

 

Caldrà realitzar una excavació en la part nord entre la carretera i el mur de la fabrica existent. 

Aquesta excavació es realitzarà d’acord amb els plànols. Un cop excavat s’haurà col·locar l’acer 

corrugat B-500S de límit elàstic >= 500N/mm2  muntat segons els plànols de diàmetres diferents en 

alçats i terra i  posteriorment i d’encofrar a una cara . Posteriorment s’haurà de formigonar amb 

formigó per a construccions armats de 25N/mm2 mínim ciment 275, màxim A/C 0,60 per a un 

ambient IIa amb una grandària màxima de granulat de 20mm. caldrà deixar tres ventilacions en la 

part nord de la sala amb tubs de 20 cm fins a la rasant del terreny i col·locats al costat del mur de la 

fàbrica. 

Posteriorment s’hauran de tapar amb plaques alveolars de característiques esmentades als plànols de 

5 metres de longitud per 1 metre  d’amplada recolzada en els murs existents. Un cop col·locades es 

col·locarà l’acer i desprès una capa de formigó de compressió de 10 cm. Finalment s’omplirà de 

material procedent de l’excavació realitzant les compactacions del terreny. Caldrà deixar un accès de 

2,00 metres  per 1,10 sustentat sobre unes bigues i amb una tapa tipus C-250, segons s’especifica al 

plànol. Caldrà tenir cura amb els serveis de llum, i gas que es poden ver afectats. 
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Així mateix caldrà realitzar la unió entre la galeria i aquesta subestació i deixar els passa murs, per 

facilitar la sortida de noves canonades de distribució. Aquests passa murs seran assenyalats per la 

direcció d’obra en el replanteig. 

El valor unitari d’aquesta partida es de 23.600,17 euros, amb un amidament total de 1 ut i un 

pressupost d’execució de 23.600,17 euros. 

 Ml  tancament de rases obertes. 

 

Caldrà tapar les rases a la zona sud, al costat de la sitja que actualment estan obertes amb material de 

la zona d’acopi. 

El valor unitari d’aquesta partida es de 25,15 euros, amb un amidament total de 12 ut i un 

pressupost d’execució de 301,80 euros. 

 m3 eliminació terres del dipòsit temporal al abocador. 

 

Un cop finalitzada l’obra, caldrà eliminar les terres sobrants i portar-les a abocador . El contractista 

s’haurà de fer càrrec dels costes de taxes i s’hauran de presentar els corresponents certificats del 

abocador dels diferents tipus de materials presentats a nom de la MMBB. 

El valor unitari d’aquesta partida es de 9 euros, amb un amidament total de 180m3 i un pressupost 

d’execució de 1.620 euros. 

 ut protecció serveis  aigua. 

 

Caldrà protegir les canonades d’aigua segons l’assenyalat al plànol. Caldrà envainar l’aigua en una 

caixa metàl·lica amb costelles per a donar rigidesa i omplert d’arena. Les xapes hauran de tenir un 

gruix superior a 2 mm. i s’hauran de recolzar sobre els murs existents. 

En tot cas, l’empresa Sorea, com a gestora del manteniment haurà de donar el vist-i plau. 

El valor unitari d’aquesta partida es de 150 euros, amb un amidament total de 3 ut i un pressupost 

d’execució de 450 euros. 

 ut protecció serveis gas natural. 

 

S’haurà de realitzar segons normativa de  la empresa responsable i haurà de donar el vist-i-plau. 

El valor unitari d’aquesta partida es de 100 euros, amb un amidament total de 2 ut i un pressupost 

d’execució de 200 euros. 
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 ut protecció  serveis electricitat. 

 

S’haurà de realitzar segons normativa de  la empresa responsable i haurà de donar el vist-i-plau. 

El valor unitari d’aquesta partida es de 100 euros, amb un amidament total de 2 ut i un pressupost 

d’execució de 200 euros. 

 Ml Pas de clavegueres, sense contar la placa alveolar. 

 

En la zona que actualment està construïda la galeria i amb pas de clavegueres, caldrà col·locar unes 

bigues de 4.5 metres a banda i banda i col·locat a sobre les plaques  alveolars. Un cop col·locats 

caldrà fer parets perpendiculars a la galeria per a tapar la finestra que queda entre la zona de les 

bigues i el sostre inferior. 

El valor unitari d’aquesta partida es de 96,36 euros, amb un amidament total de 9 ml i un 

pressupost d’execució de 867,24 euros. 

 

 ut instal·lació bany, inclosos un tassa de vàters, pica d'aigua, i conduccions fins a 

clavegueram. 

 

Caldrà col·locar en l’interior de la nau una pica i un vàter, d’acord amb el representant del promotor i 

realitzar les connexions necessàries per a l’entrada de l’aigua i la sortida a les clavegueres separant 

les aigües netes de les brutes. S’inclou el material i les connexions. No s’inclou l’acabat d’obra civil 

del banys. 

El valor unitari d’aquesta partida es de 2.213,92. euros, amb un amidament total de 1 ut i un 

pressupost d’execució de 2.213,92 euros. 

 

 ut  col·locació marc prefabricat per a continuïtat de la galeria. 

 

En el transit entre el creuament del carrer amb marcs i la construcció de la galeria a la zona nord, 

s’haurà de col·locar un nou marc de forma invertida com a una xemeneia i fer un forat a la part nord 

de 1,9 per 1,40 metres per tal de donar continuïtat a la canonada. Posteriorment es recobrirà l’espai 

entre les tres cares i el terra amb formigó per a construccions armats de 25N/mm2 mínim ciment 275, 

màxim A/C 0,60 per a un ambient IIa amb una grandària màxima de granulat de 20mm. fina a omplir 
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tot l’espai i així assegurar el terreny. A sobre d’aquest marc es col·locar en plaques alveolars per tal 

de donar continuïtat al sostre de la mateixa manera que l’exposat amb anterioritat. 

El valor unitari d’aquesta partida es de 670,66 euros, amb un amidament total de 1 ut i un 

pressupost d’execució de 670,66 euros. 

 ml de col·locació de bordillos. 

 

Caldrà col·locar els bordillos afectats per l’obra. Es traurà el nivell i es col·locaran sobre una base de 

formigó. Posteriorment es rejuntaren. S’inclou tot el material. 

El valor unitari d’aquesta partida es de 19,92 euros, amb un amidament total de 55 ml i un 

pressupost d’execució de 1.095,44 euros. 

 PA elements de seguretat i salut a l'obra. 

 

El valor unitari d’aquesta partida es de 1.500 euros, amb un amidament total de 1 ut i un 

pressupost d’execució de 1.500 euros. 

 Ut ventilacions subestació. 

 

El valor unitari d’aquesta partida es de 65 euros, amb un amidament total de 3 ut i un pressupost 

d’execució de 195 euros. 

 ml de col·locació de canaleres i part proporcional. 

 

Caldrà col·locar canaleres integrats amb l’arquitectura de la nau, que aprovarà la MMBB. es 

col·locaran amb els baixants i elements complementaris necessaris. 

El valor unitari d’aquesta partida es de 35 euros, amb un amidament total de 64 ml i un pressupost 

d’execució de 2.240 euros. 

 ut eliminació residus d'obra. 

 

S’hauran d’eliminar per un gestor de residus acreditat. 

El valor unitari d’aquesta partida es de 120 euros, amb un amidament total de 1 ut i un pressupost 

d’execució de 120 euros. 
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Per part de la entitat promotora MMBB, es trauran mostres de formigó, per tal de comprovar que les 

condicions del mateix son les demanades en els diferents documents de l’obra. 

 
5 CONDICIONS D'OBLIGAT COMPLIMENT PER LES EMPRESES LICITADORES PER  
TAL DE PODER  ACCEDIR. 
 
 
A més a més de les condicions exposats en el plec de condicions administratives, els licitadors hauran 
de complir els següents condicions mínimes: 
 

a) Conèixer les característiques de la maquinaria utilitzada.  
b) Complir amb la qualificació empresarial demanada. Grup A, subgrup 1 categoria A i Grup C, 

subgrup  2 categoria A  
c) Conèixer la legislació vigent en la matèria, essent responsables del seu compliment. 
d) Conèixer les condicions  particulars d’accés lligades a la seguretat  

 

 
5.1 Documentació. 
 
L'empresa haurà de presentar tota la documentació conforme la maquinària i el personal ha passat els 

corresponents revisions i  està legalitzada per tal poder realitzar les funcions establertes en aquest 

plec. 

 
 

6 OBLIGACIONS A COMPLIR EN L’EXECUCIO DEL CONTRACTE. 
 
L’adjudicatari no podrà al·legar falta de personal o maquinària com a justificant de la suspensió o el 

retard dels serveis que hauran de prestar. 

Un cop iniciat l'obra, la maquinària i el material no podrà abandonar l'obra, excepte d'avaria 

mecànica. En aquest cas caldrà comunicar-ho als serveis tècnics de la MMBB. 

Caldrà presentar tots els certificats necessaris dels diferents materials de l’obra per tal de validar la 

seva idoneïtat per part de la Direcció de l’Obra. 

Caldrà portar albarà dels materials aportats per comprovar la quantitat i qualitat del material 

presentat. 

El formigó haurà de complir les condicions de tècniques especificades al present plec. Per a poder 

controlar aquest fet, la MMBB realitzarà provetes de control segons consideri necessari. 
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7. SANCIONS PER INCOMPLIMENT. 
 
L' incompliment de les característiques de resistències demanades del formigó donarà origen a les 

següents sancions: 

 L'empresa contractista, haurà de pagar les despeses de totes les proves sol·licitades per ells 

per tal de  realitzar la comprovació de l' incompliment .  

 L'empresa es farà càrrec de la eliminació i  reposició de tot el formigó que no compleix les 

característiques de resistència.( material i mitjans mecànics i humans) 

 Es rebaixarà en un 10% el preu de la unitat de la resta de formigó subministrat fins a la data.  
 
Berga, 15 de novembre de 2017 

      

El tècnic,    Miguel Angel Sobrino Abuja      El president, Vicenç Linares Clota 
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Annex 
 

PREUS SIMPLES 
 

Preus simples Pre/ut 
h d'oficial de 1ª 18 
h de peó 15 
Kgr acer elaborat i posat en obra 0,62 

m3 de formigó a obra h- 250 Kgr/cm3 55 
h giratòria  rodes/cadenes > 7 tn 50 
h retroexcavadora mixta 35 
h camió dúmper 40 

m2 placa alveolar  galeria de 2,10 metres longitud per 1,1 metre d'amplada 37 

m2 placa alveolar subestació  de 5 de longitud per 1,0metre d'amplada 40 
h talladora asfalt 85 
ut eliminació residus obra 120 

m2 de material per encofrar amb les peces proporcionals  2,5 
h compactadora 50 
ut  actuació i material necessari per a la protecció dels  serveis  d'aigua 150 
ut actuació i material necessari per a la protecció dels serveis gas natural 100 
ut actuació i material necessari per a la protecció dels  serveis electricitat. 100 

m2 tancament de pas de claveguera 15 
ml de biga HEB 300 o similar, col·locada 78 
ml de biga HEB 200, o similar col·locada 40 

ut instal·lació bany, inclosos un tassa de vàters, pica d'aigua, i conduccions 
fins a clavegueram. 2.213,92 

Ut obertura de  forats de 1,9 x 1,4 en marcs de formigó per donar 
continuïtat a la galeria 550 
PA elements de seguretat i salut a l'obra 1.500 
Ut ventilacions subestació, inclosos els treballs i materials necessaris 65 
ml de bordillo en obra amb P/P elements 2,5 

m3  formigó no estructural 50 

m3 de agua 1,5 
ml de canaleres, incloses els baixants i els desguassos col·locades 35 

m2 de contracció mur de blocs prefabricats 38 
Ut tapa arqueta accés 1950 x 1010 mm  C-250 1.025 
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PREUS COMPOSTOS 

 

    Ml de construcció de galeria de serveis,  amb una alçada màxima de h=1,40 mts, sense tenir en 
comte l'excavació que ja està realitzada. S'inclou, maquinària, el material  i la ma d'obra 

CONCEPTE RENDIMENTS PREU/UNITAT TOTAL 
m2 de placa alveolar 2,31 37 85,47 
h de giratòria 0,5 50 25 
Kgr d'acer col·locat 120 0,62 74,4 
M2 d'encofrat  2 2,5 5 
m3 de formigó H-250 Kgr/cm2                                mur 1 55 55 
                                                                                            terra 0,75 55 41,25 

crtra 0,38 55 20,9 
h de giratòria 0,15 50 7,5 
h de camió 1 40 40 
h de compactadora 0,2 50 10 
h d'oficial 1 18 18 
h de peó 1 15 15 
% medis auxiliars 0,02 33 0,66 

TOTAL 
  

398,18 

    
    
    
    Ml de construcció de galeria de serveis,  amb una alçada màxima de h=1,80 mts, sense tenir en 
comte l'excavació que ja està realitzada. S'inclou, maquinària,  el material i ma d'obra 

CONCEPTE RENDIMENTS PREU/UNITAT TOTAL 
m2 placa alveolar 2,31 37 85,47 
h de giratòria 0,5 50 25 
Kgr d'acer col·locat 150 0,62 93 
M2 d'encofrat  3,6 2,5 9 
m3 de formigó H-250 Kgr/cm2                                    mur 1,8 55 99 
                                                                                                 
terra 1 55 55 

crtra 0,38 55 20,9 
h de giratòria 0,15 50 7,5 
h de camió 1 40 40 
h de compactadora 0,2 50 10 
h d'oficial 1,5 18 27 
h de peó 2,5 15 37,5 
% medis auxiliars 0,02 64,5 1,29 

TOTAL 
  

510,66 
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    Ml de col·locació de marcs de formigó totalment acabat., en aquest  preu s'inclou la maquinària, 
material i ma d'obra necessària. 

CONCEPTE RENDIMENTS PREU/UNITAT TOTAL 
        
h de maquina tall d'asfalt 0,2 85 17 
h. Giratòria 2 50 100 
m3 formigó  H-250 Kgr/cm2                                   relleno                                                                        1 55 55 
                                                                                          Crtra 0,38 55 20,63 
h camió 0,5 40 20 
h de compactadora 0,25 50 12,5 
h d'oficial 1 18 18 
h de peó 2 15 30 
% medis auxiliars 0,02 48 273,13 

TOTAL 
  

546,26 

    
    Ml sostre de galeria  totalment acabat, en aquest  preu s'inclou la maquinària, material i ma d’obra 
necessària. 

CONCEPTE RENDIMENTS PREU/UNITAT TOTAL 
        
m2 plaques alveolars 2,31 37 85,47 
kgr d'acer  col·locat 15 0,62 9,3 
m3 de formigó  H-250 Kgr/cm2                         compressió 0,25 55 13,75 
                                                                                       crtra 0,38 55 20,625 
h de giratòria 0,15 50 7,5 
h de camió 1 40 40 
h de compactadora 0,2 50 10 
h d'oficial 1 18 18 
h de peó 1,5 15 22,5 
% medis auxiliars 0,02 32,5 0,65 

TOTAL 
  

227,795 

    
    ut col·locació accés galeria acabat, amb material de l'obra. En aquest  preu s'inclou la maquinària, 
material i ma d’obra necessària. 

CONCEPTE RENDIMENTS PREU/UNITAT TOTAL 
        
h de giratòria 1,5 50 75 
h d'oficial 0,5 18 9 
h de peó 2 15 30 
% medis auxiliars 0,02 39 0,78 

TOTAL 
  

114,78 
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    ml, tancament de rases obertes. En aquest preu s'inclou la maquinària, material i ma d’obra 
necessària. 

CONCEPTE RENDIMENTS PREU/UNITAT TOTAL 
h de retroexcavadora mixta 0,5 35 17,5 
h de peó 0,5 15 7,5 
% medis auxiliars 0,02 7,5 0,15 

TOTAL 
  

25,15 

    
    

m3 eliminació terres del dipòsit temporal al abocador 
CONCEPTE RENDIMENTS PREU/UNITAT TOTAL 

h de giratòria 0,1 50 5 
h camió 0,1 40 4 

TOTAL 
  

9 

    
    

Sala de sub estació. En aquest preu s'inclou la maquinària, material i ma d’obra necessària. 
CONCEPTE RENDIMENTS PREU/UNITAT TOTAL 

h de giratòria 40 50 2000 
h camió 40 40 1600 
  

  
  

m2 d'encofrat 29,12 2,5 72,8 
  59,36 2,5 148,4 
  

  
  

Kgr d'acer 520 0,62 322,4 
  1060 0,62 657,2 
  520 0,62 322,4 
  1060 0,62 657,2 
  

  
  

  2315,04 0,62 1435,325 
  826,8 0,62 512,616 
m2 de plaques alveolars 49,4 40 1976 
m3 de formigó 26,712 55 1469,16 
  13,104 55 720,72 
  

  
  

  27,56 55 1515,8 
  5,512 55 303,16 
m2 mur de bloc de 40 x20x20 2,31 38 87,78 
  4,095 38 155,61 
ml de biga EHB 300 7,5 78 585 
ut marc i tapa de 1,95 x 1,10 C-250 1 1025 1025 
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h de compactadora 4 50 200 
h d'oficial 160 18 2880 
h de peó 320 15 4800 
% medis auxiliars 0,02 7680 153,6 

TOTAL 
  

23600,17 

    
    Ml Pas de clavegueres, sense contar la placa alveolar. En aquest preu s'inclou la maquinària, 
material i ma d’obra necessària. 

CONCEPTE RENDIMENTS PREU/UNITAT TOTAL 
        
ml de biga HEB 200, col·locat 1 40 40 
m2  paret de bloc de formigó 1 38 38 
h oficial 1 18 18 
% medis auxiliars 0,02 18 0,36 

TOTAL 
  

96,36 

    
    

Ml reposició de bordillo. En aquest preu s'inclou la maquinària, material i ma d'obre necessària. 
CONCEPTE RENDIMENTS PREU/UNITAT TOTAL 

        
ml bordillo 1 2,5 2,5 
m3 de formigó no estructural 0,085 50 4,25 
m3 de agua 0,006 1,5 0,009 
h d'oficial 0,3 18 5,4 
h de peó 0,5 15 7,5 
% medis auxiliars 0,02 12,9 0,258 

TOTAL 
  

19,917 

    
    ut col·locació marc prefabricat . En aquest preu s'inclou la maquinària, material i ma d'obra 
necessària. 

CONCEPTE RENDIMENTS PREU/UNITAT TOTAL 
        
h giratòria 0,5 50 25 
m3 de formigó 1,5 55 82,5 
ut  d'obertura de forat al marc prefabricat 1 550 550 
h d'oficial 0,3 18 5,4 
h de peó 0,5 15 7,5 
% medis auxiliars 0,02 12,9 0,258 

TOTAL 
  

670,658 
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AMIDAMENTS 
CONCEPTE nº unitats a b c TOTAL 

Ml de construcció de galeria de serveis,  amb una 
alçada màxima de h=1 mts, sense tenir en comte 
l'excavació que ja està realitzada 

11 1 1 1 11 

Ml de construcció de galeria de serveis,  amb una 
alçada màxima de h=1,80 mts, sense tenir en 
comte l'excavació que ja està realitzada 

11 1 1 1 11 

Ml de col·locació de marcs de formigó totalment 
acabat. 

8 1 1 1 8 

Ml sostre de galeria  totalment acabat. 
65 1 1 1 65 

ut col·locació accés galeria acabat, amb material 
de l'obra 

2 1 1 1 2 

Ut Sala subestació 
1 1 1 1 1 

ml, tancament de rases obertes. 
12 1 1 1 12 

m3 eliminació terres del dipòsit temporal al 
abocador 

1 30 6 1 180 

ut protecció serveis  aigua 3 1 1 1 3 
ut protecció serveis gas natural 2 1 1 1 2 
ut protecció  serveis electricitat. 2 1 1 1 2 

Ml Pas de clavegueres, sense contar la placa 
alveolar 

2 4,5 1 1 9 

ut instal·lació bany, inclosos un tassa de vàters, 
pica d'aigua, i conduccions fins a clavegueram. 

1 1 1 1 1 

ut  col·locació marc prefabricat per a continuïtat 
de la galeria 

1 1 1 1 1 

ml de col·locació de bordillos 55 1 1 1 55 
PA elements de seguretat i salut a l'obra 1 1 1 1 1 
Ut ventilacions subestació 3 1 1 1 3 
ml, col·locació de canaleres 2 32 1 1 64 
ut eliminació residus  d'obra 1 1 1 1 1 
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PRESSUPOSTOS 
 
 

   CONCEPTE nº unitats preu/ut TOTAL 
Ml de construcció de galeria de serveis,  amb una 
alçada màxima de h=1,40 mts, sense tenir en comte 
l'excavació que ja està realitzada 

11,00 398,18 4.379,98 

Ml de construcció de galeria de serveis,  amb una 
alçada màxima de h=1,80 mts, sense tenir en comte 
l'excavació que ja està realitzada 

11,00 510,66 5.617,26 

Ml de col·locació de marcs de formigó totalment 
acabat. 8,00 546,26 4.370,08 

Ml sostre de galeria  totalment acabat. 65,00 227,80 14.806,68 

ut col·locació accés galeria acabat, amb material de 
l'obra 2,00 114,78 229,56 

Ut Sala subestació de distribució 1,00 23.600,17 23.600,17 

ml  tancament de rases obertes. 12,00 25,15 301,80 

m3 eliminació terres del dipòsit temporal al abocador 180,00 9,00 1.620,00 

ut protecció serveis  aigua 3,00 150,00 450,00 
ut protecció serveis gas natural 2,00 100,00 200,00 
ut protecció  serveis electricitat. 2,00 100,00 200,00 

Ml Pas de clavegueres, sense contar la placa alveolar 9,00 96,36 867,24 

ut instal·lació bany, inclosos un tassa de vàters, pica 
d'aigua, i conduccions fins a clavegueram. 1,00 2.213,92 2.213,92 

ut  col·locació marc prefabricat per a continuïtat de la 
galeria 1,00 670,66 670,66 

ml de col·locació de bordillos 55,00 19,92 1.095,44 
PA elements de seguretat i salut a l'obra 1,00 1.500,00 1.500,00 
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Ut ventilacions subestació 3,00 65,00 195,00 
ml de col·locació de canaleres i part proporcional 64,00 35,00 2.240,00 
ut eliminació residus d'obra 1,00 120,00 120,00 

 
   

 
   

    
    TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 

  
64.677,76 

13% despeses generals 
  

8.408,11 
6 % benefici industrial 

  
3.880,67 

TOTAL EXECUCIÓ 
  

76.966,54 
 

 

El valor total del contracte serà de  setanta-sis mil nou-cents seixanta-sis euros amb 

cinquanta-quatre cèntims.  (76.966,54€) (IVA exclòs) 

 


