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ESTUDI PER A LA URBANITZACIÓ DEL TRAM FINAL DEL 

CARRER PERE IV AL BARRI DE CAL VIDU  
 
 
1-ANTECEDENTS 
 
Les obres d’urbanització del Barri de Cal Vidu, dutes a terme al voltant 
de l’any 2003, executaren la pavimentació del carrer Pere IV  fins al 
límit de l’última finca edificada.  
Quedà, però, un petit tram de la part final d’aquest carrer sense 
urbanitzar, sense tenir en compte el que preveu la parcel·lació d’aquest 
barri, ja que el solar del número 10 és edificable i li manca un tram 
d’urbanització. 
 

 
 
 
 
2-OBJECTE DE L'ESTUDI 
 
L'objecte d'aquest estudi es el la pavimentació d’aquest tram final de 
carrer que manca per tal  de dotar de la façana mínima per a que la 
parcel·la obtingui la condició de solar.  
La longitud de façana final del solar ha de ser de 20metres. 
L’objectiu final, també, és que aquest tram final de carrer (cul de sac) 
esdevingui un punt de gir per al canvi de sentit dels vehicles. 
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3-DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS 
 
En primer lloc, abans de començar els treballs, caldrà fer la 
comprovació de cotes i dur a terme un replanteig exhaustiu per tal de 
complir amb les mides correctes en aquest nou tram de carrer. 
 
La primera actuació que caldrà dur a terme serà una petita esbrossada 
de les vores del nou tram de carrer, degut a l’existència de vegetació 
pel fet d’estar en una zona de bosc. 
 
A continuació es durà a terme l’excavació del terreny de roca d’uns 
30cm de profunditat, per a poder situar el nou paviment del carrer a la 
cota adequada, d’acord amb el paviment de la zona urbanitzada 
existent. 
 

 
 
S’aprofitarà per a excavar una rasa i col·locar un tub i cable de coure 
connectats a la xarxa existent com a previsió per a enllumenat, que 
finalitzarà en una arqueta per tal de permetre’n el fàcil registre. 
 
Un cop feta aquesta instal·lació i el reblert i compactació de la rasa, es 
procedirà a l’estesa i deguda compactació d’una base d’uns 15cm de 
tot-ú. 
 
Sobre aquesta base ja es podrà executar el paviment de formigó amb 
una malla electrosoldada de 15x15cm. En acabar, aquest formigó serà 
reglejat. 
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4- SUPERFÍCIE D’ACTUACIÓ 
 
La superfície d’actuació és d’uns 93 m2 aproximadament. 
 
 
5- PRESSUPOST TOTAL DE LA ACTUACIÓ 
 
 
Ascendeix el pressupost del total de l’actuació, segons els amidaments 
annexes, a la quantitat de NOU MIL NOU-CENTS SETANTA-UN  EUROS 
amb VINT-I-UN CÈNTIMS (9.971,21€) I.V.A. inclòs.  
 
 
 
 
Signat el dia de la signatura digital: 
 
 
 
 
Arnau Ventura Montes 
 
Enginyer d’Obres Públiques 
Ajuntament de Begues 
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST 
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS  

                                                                  

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________________________________  

 CAPITOL 01 – ACTUACIONS PRÈVIES                                                                   
01.01 m2   Desbrossada terreny tractor 65CV desbros.martells,ampl.=1,5-2m,b  

 Desbrossada de terreny amb tractor de 47,8 kW (65 CV) de potència amb desbrossadora de martells   
 i amb una amplària de treball d'1,5 a 2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm i un pendent   
 del 12 al 25 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa  
 Esbrossada vegetació existent  
 2 11,00 2,00 44,00 
 2 8,00 2,00 32,00 
  _____________________________________________________  

 76,00 1,00 76,00 
  _______________  

 TOTAL CAPITOL 01 ..................................................................................................................................  76,00 
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS  

                                                                  

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________________________________  

 CAPITOL 02 – MOVIMENT DE TERRES                                                                   
02.01 m3   Excav.p/caixa pav.,roca rc.mitja(25-50MPa),pala excav.+martell,+  

 Excavació per a caixa de paviment en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), rea-  
 litzada amb pala excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta sobre camió  
 Excavació tota la zona nou paviment 1 11,60 8,00 0,35 32,48 
 Excavació monticle lateral 1 11,60 1,50 0,55 9,57 
  _____________________________________________________  

 42,05 26,30 1.105,92 
02.02 m3   Càrrega mec.+transp.terres,instal.gestió residus,camió 12t,rec.1  

 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,   
 amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km  
 Excavació tota la zona nou paviment 1,3 11,60 8,00 0,35 42,22 
 Excavació monticle lateral 1,3 11,60 1,50 0,55 12,44 
  _____________________________________________________  

 54,66 7,50 409,95 
02.03 m3   Deposició controlada dipòsit autoritzat,residus barrej. no peril  

 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3,   
 procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (OR-  
 DEN MAM/304/2002)  
 Excavació tota la zona nou paviment 1,3 11,60 8,00 0,35 42,22 
 Excavació monticle lateral 1,3 11,60 1,50 0,55 12,44 
  _____________________________________________________  

 54,66 32,25 1.762,79 
02.04 m3   Excav.rasa,h<=4m,ampl.<=2m,terreny roca,retro.+mart.trencad.      

 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny roca, amb retroexcava-  
 dora amb martell trencador  
 Rasa per a tub enllumenat 1 11,60 0,40 0,30 1,39 
  _____________________________________________________  

 1,39 55,31 76,88 
02.05 m3   Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,mat.toler.,g<=25cm,picó vibrant  
 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de la 

pròpia obra, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb 
compactació del 95 % PM 

  
 Rasa tubs enllumenat 1 11,60 0,40 0,30 1,39 
  _____________________________________________________  

 1,39 22,19 30,84 
  _______________  

 TOTAL CAPITOL 02 ..................................................................................................................................  3.386,38 
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS  

                                                                  

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________________________________  

 CAPITOL 03 - PAVIMENT                                                                   
03.01 m3   Base tot-u art.,estesa+picon.98%PM                                

 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM  
 Base per al paviment 1 11,60 8,00 0,15 13,92 
  _____________________________________________________  

 13,92 35,04 487,76 
03.02 m2   Malla el.b/corr.obra manip.taller ME 15x15,D:5-5,B500T,6x2,2,p/a  

 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x   
 15 D: 5 - 5 B 500 T 6 x 2,2, segons UNE 36092, per a l'armadura de lloses de formigó  
 Malla per a paviment de formigó 1 11,60 8,00 92,80 
  _____________________________________________________  

 92,80 3,24 300,67 
03.03 m3   Paviment form.s/add. HM-30/B/20/I+E,camió,vibr.mecànic reglejat   

 Paviment de formigó sense additius HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del gra-  
 nulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat reglejat  
 Paviment de formigó 1 11,60 8,00 0,20 18,56 
  _____________________________________________________  

 18,56 102,15 1.895,90 
03.04 m    Junt pavim.form. ampl.=6-8mm,h=2cm,mitjans mec.                   

 Formació de junt de paviment de formigó de 6 a 8 mm d'amplària i de 2 cm de fondària, amb mitjans   
 mecànics  
 Juntes formigó 3 8,00 24,00 
  _____________________________________________________  

 24,00 7,93 190,32 
  _______________  

 TOTAL CAPITOL 03 ..................................................................................................................................  2.874,65 
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS  

                                                                  

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________________________________  

 CAPITOL 04 - INSTAL·LACIONS                                                                   
04.01 m    Canalització tub polietilè DN=90mm enterrat                       
 Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 90mm de diàmetre nominal, 

de doble capa, enterrat 

  
 Previsió enllumenat vorera est 1 11,60 11,60 
  _____________________________________________________  

 11,60 3,20 37,12 
04.02 u    Pericó regist.form.pref.sense fons,40x40x45 cm,p/inst.serveis,s/  

 Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis,   
 col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació  
 Pericó final previsió tub enllumenat 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 57,58 57,58 
04.03 u    Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 400x400m  

 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400   
 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col.locat amb morter  
 Tapa per a pericó 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 49,82 49,82 
04.04 m    Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.superf.                              

 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment  
 Previsió enllumenat vorera est 1 11,60 11,60 
  _____________________________________________________  

 11,60 8,05 93,38 
04.05 u    Previsió per a connexió enllumenat existent                       
 Previsió de partida per a la connexió amb l'enllumenat existent mitjançant rasa fins 

a llumenera existent i arrencada i posterior reposició del paviment existent 

  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  _____________________________________________________  

 1,00 150,00 150,00 
  _______________  

 TOTAL CAPITOL 04 ..................................................................................................................................  387,90 
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS  

                                                                  

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________________________________  

 CAPITOL 05 – SEGURETAT I SALUT                                                                   
  ____________  

 TOTAL CAPITOL 05 ..................................................................................................................................  200,00 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  6.924,93 
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RESUM DE PRESSUPOST  

                                                                  

CAPITOL RESUM EUROS %  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________________________________  

ACT. PRÈVIES 76,00 1,10 
MOV TERRES 3.386,38 48,90 
PAVIMENT 2.874,65 41,51 
INSTAL·LAC 387,90 5,60 
SEG. I SALUT 200,00 2,89 
  ______________________ 

 PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL 6.924,93 
 13,00 % Despeses Generals .........................  900,24 

 6,00 % Benefici industrial .............................  415,50 

  ______________________________________ 

 SUMA DE G.G. y B.I. 1.315,74 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  1.730,54 

  ______________________ 

 PRESSUPOST D' EXECUCIÓ PER CONTRACTA 9.971,21 

  ______________________ 

 TOTAL PRESSUPOST GENERAL 9.971,21 

Puja el pressupost l´esmentada quantitat de NOU MIL NOU-CENTS SETANTA-UN  EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS  

 , a 5 de setembre de 2019.  
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PLÀNOLS 
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