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MEMÒRIA 

 

1. ANTECEDENTS 

El present annex, completa el projecte d’urbanització del sector Rotonda Castelló Nou, 

al terme municipal de Castelló d’Empúries i en substitueix aquells aspectes que se’n 

detallen. El projecte va ser redactat l’abril de 2017 i aprovat inicialment per la junta de 

govern local el 12 de juliol de 2017. 

 

Amb el present document es pretén donar compliment a l’informe emès per la 

Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en la sessió de 26 de juliol de 2017. Així 

mateix es pretén donar compliment a l’informe emès per l’Agència Catalana de l’Aigua 

del 19 de juliol de 2017 

 

2. OBJECTE DEL PRESENT ANNEX 

El present document pretén completar el  “Projecte d’urbanització del sector rotonda 

Castelló Nou (PMU-15) T.M. Castelló d’Empúries (Alt Empordà)”, i per tant, té el 

mateix objecte de definir i valorar les diferents actuacions per urbanitzar i donar servei 

a aquest sector, donant continuïtat als sectors adjacents.  

 

3. DESCRIPCIÓ DE LES ESMENES 

3.1 Direcció General de Carreteres 

 

S’emet informe favorable amb les següents prescripcions: 

 

• Segons la Llei 7/1993, de 30 de setembre de carreteres, es fixen les següents 

servituds: 

- La línia d’edificació de la carretera GIV-6216 serà de 25 metres des de la 

línia exterior de la calçada, i la corresponent a la carretera C-260, serà de 

50 metres des de la línia exterior de la calçada. 

 

• El projecte d’urbanització ha de recollir l’obligació del compliment de: 

  



Annex al projecte d’urbanització del sector rotonda Castelló Nou (PMU-15). T.M. Castelló d’Empúries (Alt Empordà)  
 

   

3 

 

 

- Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica 

- Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental d’enllumenat per a la 

protecció del medi nocturn. 

 

• Recorda que prèviament a l’execució de qualsevol obra o actuació dins la zona 

d’afectació de la carretera, cal demanar la preceptiva autorització a l’organisme 

encarregat de la seva explotació. 

 

En resposta a aquest informe i fent referència al projecte d’urbanització, dir que a 

l’apartat 7 de la memòria original, referent a la normativa vigent aplicable al projecte, 

s’afegeixen les lleis: 

 

- Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica 

- Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental d’enllumenat per a la 

protecció del medi nocturn. 

 

Pel que fa a les servituds, el document urbanístic deixa fixades les separacions 

exigides. 

 

Així mateix, dir que es sol·licitarà autorització a l’organisme encarregat de l’explotació 

de les carreteres, previ a la realització de qualsevol actuació o obra que els pugui 

afectar. 

 

 

3.2 Agència Catalana de l’Aigua 

 

S’emet informe favorable però recorda que en el moment de l’aprovació definitiva del 

projecte d’urbanització ha de restar acreditat que el subjecte passiu ha satisfet la taxa 

de l’Agència Catalana de l’Aigua, d’acord amb la Llei 5/2017, de 28 de març. 

 

En aquest sentit, fer constar que el promotor de l’actuació està tramitant el 

corresponent conveni amb l’Agència Catalana de l’Aigua i procedirà a la liquidació de 

la taxa establerta. 
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3.3 Comissió Territorial d’Urbanisme 

 

S’emet informe favorable amb una sèrie de prescripcions.  

 

En referència al projecte d’urbanització es demana que la franja d’1,5 metres entre el 

límit de la propietat i la tanca a via pública doni continuïtat a la vorera per tal de 

permetre una major accessibilitat ampliant l’amplada útil. 

 

En resposta a aquest informe i en referència al projecte d’urbanització, tal i com es pot 

veure en els plànols i el pressupost del present document, s’ha considerat modificar la 

vorera que actualment tenia una amplada de 1 metre i ampliar-la fins a 2,5 metres 

d’amplada total, en tot el perímetre de la finca a on hi va vorera (Carrer Alt Empordà i 

Carrer Closa dels Frares).  

 

Així doncs, la secció tipus del Carrer Alt Empordà finalment serà: 

- Vorera costat oest: 2,50 m (existent) 
- Carril esquerre: 3,475 m (existent) 
- Carril dret: 3,475 m (existent) 
- Aparcament: 2,25 m (nou - antic carril bici-) 
- Vorera costat est: 2,50 m  (nova) 

 

Pel que fa al carrer de la Closa dels Frares, la secció tipus serà: 

- Vorera costat nord: 3,70 m (existent) 
- Carril dret: 4,00 m (existent) 
- Carril esquerre: 4,00 m (existent) 
- Vorera costat sud: 2,50 m  (nova) 

 

 

 

 

En quan a la resta d’informes emesos, tots ells favorables, no hi ha consideracions 

dignes de ser ressenyades. S’adjunten tots ells en el següent apartat.  
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4. INFORMES  

El projecte va ser redactat l’abril de 2017 i aprovat inicialment per la junta de govern 

local el 12 de juliol de 2017.  

 

El 21 de juny de 2017 l’Ajuntament de Castelló d’Empúries va sol·licitar els informes 

sectorials per a la tramitació del planejament urbanístic (Pla de Millora Urbana 15). 

 

A dia d’avui s’han rebut els següents informes que s’adjunten a continuació, tots ells 

favorables: 

 

- Direcció General de Carreteres 

- Agència Catalana de l’Aigua 

- Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 

- Comissió Territorial d’Urbanisme 

- Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial 

- Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Girona 

  



Generalitat de Catalunya 
Departament de Política Territorial  
i Obres Públiques 
Direcció General de Carreteres 
 

    

 

Informe previ a l’aprovació d’un planejament urbanístic 

Identificació de l’expedient 

Núm. d’expedient: CAG20170504 

Persona o entitat que sol·licita: Ajuntament de Castelló d’Empúries 

Obra: El Pla de millora urbana PMU-15 rotonda Castelló de Castelló d’Empúries 

Clau: 2017_063880_G_PMU_Castelló d’Empúries_494.2017 

 

Antecedents 

1. En data 21 de juny de 2017 l’Ajuntament de Castelló d’Empúries sol·licita a aquest servei un informe 
previ a l’aprovació d’un planejament urbanístic. 

2. La Secció de Conservació d’aquest servei es manifesta en el sentit que s’indica en les 
consideracions tècniques que s’inclouen en la part dispositiva d’aquest informe previ. 

 

Fonaments de dret 

1. Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament general de carreteres. 

2. Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de carreteres. 

3. Decret Legislatiu 2/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 

 

Informe previ 

 
Vista la documentació que s’ha presentat en aquest expedient allò que estableix el Decret Legislatiu 
2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de carreteres i d’acord amb l’article 85 
del Decret Legislatiu 2/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i el 
que estableixen les altres disposicions legals que són d’aplicació, en relació a la documentació 
presentada per l’ajuntament de Castelló d’Empúries, en relació amb el RE núm.  0694/1004/2017 de 
data  2017-06-21T10:08:22.000+02:00, cal informar el següent: 
 
El PLA DE MILLORA URBANA PMU-15 ROTONDA CASTELLÓ de Castelló d’Empúries, resulta 
afectat per la/es servitud/s derivada/es  de les carreteres:  
 
C-260 de Figueres a Roses, i 
GIV-6216 de GIV-6217, St Pere Pescador (rotonda) a C-260, Castelló d'Empúries 
 
 
Aquestes servituds es troben fixades en la Llei 7/1993, de 30 de setembre, de carreteres. 
 

1. La línia d’edificació de la carretera GIV-6216 serà de  25 m des de la línia exterior de la calçada, i 
la corresponent a la carretera C-260, serà de 50 m des de la línia exterior de la calçada. 

 
 



Generalitat de Catalunya 
Departament de Política Territorial  
i Obres Públiques 
Direcció General de Carreteres 
 

    

 
Al respecte escau informar el següent: 
 
Escau recordar que: 
 
El projecte d’urbanització ha de recollir l’obligació per part de promotor, del compliment de la Llei 
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. Si es produís contaminació 
acústica de la via, el promotor haurà d’executar les mesures adients per solucionar-ho, dintre dels costos 
finals d’urbanització. 
 
El projecte d’urbanització ha de recollir l’obligació per part del promotor, del compliment de la Llei 6/2001, 
de 31 de maig, d’ordenació ambiental d’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. El sistema 
d’il·luminació definit en el projecte d’urbanització no afectarà negativament als usuaris de la carretera. Si 
es produís enlluernament en la via, el promotor haurà d’executar les mesures adients per solucionar-ho, 
dintre dels costos finals d’urbanització. 
 
Per últim, prèviament a l’execució de qualsevol obra o actuació dintre de la zona d’afectació de la 
carretera, cal demanar la preceptiva autorització a l’organisme encarregat de la seva explotació (el 
Servei Territorial de Carreteres de Girona o la Diputació de Girona), d’acord amb allò que disposa l’article 
29 de la Llei 7/1993. 
 
 
Girona, 04 de juliol de 2017 
 

El cap del Servei Territorial de Carreteres de Girona 
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Ciutadans, 11 
17004 Girona 
Tel. 972 21 38 12 
Fax 972 21 37 27 
NIF Q 0801031 F 
www.gencat.cat/aca 

 

 
 
INFORME TÈCNIC 
 
Expedient:  UDPH2017002541 
Peticionari: DTES-GI i Ajuntament de Castelló d’Empúries 
Objecte: Informe Modificació Pla Director Urbanístic PMU-15 Rotonda Castelló 

Nou 
Curs:  cap curs 
Municipi:  Castelló d’Empúries (Alt Empordà) 
Coordenades UTM:         X= 506.185           Y= 4.677.607 
 
L’ajuntament de Castelló d’Empúries, amb data del registre d’entrada a la plataforma EACAT 
23 de juny de 2017, sol·licita informe sobre la Modificació del Pla Director Urbanístic PMU-
15 Rotonda Castelló Nou, aprovat inicialment per la junta de govern local el 12 de juliol de 
2017. 
 
La documentació a informar es troba penjada a l’aplicatiu EACAT amb l’identificador 
(2017_063880_G_PMU_CASTELLÓ D’EMPÚRIES_494.2017).  
 
 
DOCUMENTACIÓ TÈCNICA 
 
La documentació tècnica lliurada consta del Pla de Millora Urbana i del Projecte 
d’urbanització del sector. 
 
Pla Millora Urbana PMU-15 Rotonda Castelló Nou 
 
L’àmbit del Pla de Millora Urbana es troba ubicat al sud del nucli urbà de Castelló 
d’Empúries, entre la rotonda d’intersecció de les carreteres C-260 i GIV-6216 i el nucli de 
Castelló Nou. 

 

Expedient: UDPH2017002541 
Procediment: Informes urbanístics 
Assumpte: Informe tècnic 
Document: 6051205 

*6051205* 
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L’àmbit del PMU-15 està classificat com a sòl urbà no consolidat i ocupa una superfície de 
15.471m² segons el POUM del municipi. 
 
Aquest pla de millora té per objectiu el desenvolupament reglat de les previsions del Pla 
General d’Ordenació Urbanística Municipal del municipi en referència a aquest sector, en el 
sentit de fer possible la implantació de les noves instal·lacions comercials i hoteleres i definir 
les condicions d’ordenació, urbanització i gestió d’aquest sector.  
 
Entre d’altres es tindrà present: la formació d’un punt d’accés als itineraris de vianants i 
ciclistes al Parc Natural dels Aiguamolls (construcció 2 passos sota C-260 i GIV-6216). Es 
garantirà la cessió obligatòria i gratuïta a l’Ajuntament de les reserves de sistema viari i parc 
urbà. I l’edificació privada haurà de garantir una franja de 5m enjardinada des de l’alineació 
dels carrers confrontants. 
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Segons aquest document l’abastament d’aigua potable del sector es farà des de la xarxa 
existent que esmenten que serà suficient per el subministre del nou polígon i que es 
justificarà a la memòria d’obres bàsiques d’urbanització. 
 
Pel què fa al sanejament es preveu xarxa separativa d’aigües negres i plujanes. Es preveu 
connectar la xarxa de residuals al pou de bombeig que existeix dins el sistema d’espais 
lliures al polígon El Pla. I en relació a les aigües plujanes es preveu connectar al rec que 
creua la carretera GIV-6216 a l’alçada del present PMU. 
 
Les dades del sector són les següents: 
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Dins l’articulat normatiu d’aquest document (PMU) hi trobem l’article 17. Regulació 
mediambiental sobre les activitats realitzades el qual en el seu punt 17.1 diu: 
 

“Aigües residuals. 
Els residus evacuats per la xarxa sanitària connectaran amb la xarxa pública, indicada en 
aquest document. 
 

Aigües pluvials. 
Es desviaran a les zones previstes per aquest document, amb la precaució de col·locar 
elements de registre que impedeixin el pas de papers, cartrons, plàstics, olis, greixos i 
hidrocarburs, i altres elements en suspensió, abans d’evacuar les aigües a la xarxa 
hidrogràfica superficial. Aquests elements de registre hauran de permetre la retenció i 
l’extracció de vessaments accidentals en la xarxa viària o dels materials com olis, greixos i 
hidrocarburs arrossegats per l’aigua de pluja.” 
 
L’article 21. Aigües residuals esmenta el següent: 
 
“Per a l’abocament d’aigües residuals a la xarxa de clavegueram s’haurà de disposar, si 
resulta necessari, d’un sistema de pretractament i depuració en origen que haurà de 
permetre d’assolir els paràmetres d’abocament a la xarxa de clavegueram (vectors de 
contaminació i cabals) que resultin de les normes de gestió de l’estació depuradora 
corresponent i siguin fixats per l’Agència Catalana de l’Aigua, per ordenança municipal o per 
l’organisme a càrrec d’aquesta gestió. 
El projecte d’obres bàsiques d’urbanització que desenvolupi el present Pla de millora urbana 
preveurà una xarxa separativa d’aigües residuals conduïdes a l’estació depuradora 
municipal, i d’aigües plujanes, amb la precaució de col·locar elements de registre que 
impedeixin el pas de papers, cartrons, plàstics, i altres elements en suspensió, abans 
d’evacuar les aigües a la xarxa hidrogràfica superficial. Aquests elements de registre hauran 
de permetre la retenció i l’extracció de vessaments accidentals en la xarxa viària o dels 
materials com olis, greixos i hidrocarburs arrossegats per l’aigua de pluja.” 
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Projecte d’Urbanització del sector Rotonda Castelló Nou (PMU-15) 
 
Aquest projecte respon a les directrius del PMU-15 Rotonda Castelló Nou i té per objecte 
definir i valorar les diferents actuacions per urbanitzar i donar servei a aquest sector, donant 
continuïtat als sectors adjacents. 
 
Les obres contemplen acabar la vorera dels carrers que confronten amb el sector (Alt 
Empordà i Closa dels Frares), dotar el sector de tots els serveis dels quals l’aigua potable i 
les aigües residuals es connectaran a la xarxa existent a la zona. 
S’executarà un carril bici per l’interior del sector que anirà acompanyat de la construcció, 
fora del sector, de dos passos soterrats per sota la carretera GIV-6216 i per sota el carrer 
Closa dels Frares. 
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Les aigües residuals que es generin en el sector es recolliran mitjançant escomesa nova i es 
conduiran fins a l’estació de bombament ubicada al carrer Alt Empordà a l’alçada del carrer 
Garrotxa, d’allí seran impulsades cap a l’EDAR municipal. 
 
L’annex núm. 8- Xarxa de sanejament conclou que aquesta estació de bombament pot 
assumir la nova aportació d’aigües residuals del sector del PMU-15, tot i que calcula que el 
valor màxim d’arrencades i parades per hora de la bomba serà de 14 (essent 15 el màxim 
d’arrencades i parades recomanable). 
  
Aquest annex també avalua la xarxa de plujanes i conclou que pel nou sector es considera 
suficient la xarxa actual d’embornals i col·lectors. Tanmateix en els punts baixos del traçat 
del nou carril bici s’hi instal·laran uns canalons prefabricats que recolliran les aigües 
d’escorrentiu i les conduiran a l’estació de bombament situada al nord de l’àmbit i al rec 
d’escorrentia de la carretera GIV-6216. 
 
L’annex núm. 9- Xarxa d’aigua potable informa que la demanda d’aigua del nou sector, al 
llarg de l’any, es preveu de 13.245m³/any. 
Aquest annex s’acompanya de l’informe favorable de l’empresa municipal de serveis 
(Castelló 2000). 
 
CONSIDERACIONS GENERALS 
 
Inundabilitat  
 
El desenvolupament urbanístic del sector del PMU-15 Ronda Castelló Nou no afecta a cap 
llera pública i es fa en una zona sense cap risc hidrològic previsible segons els resultats dels 
models hidrodinàmics de la “Planificació de l’espai fluvial de la conca de la Muga”. 
 
Abastament 
 
Segons l’annex del projecte d’urbanització la previsió estimada de nova demanda d’aigua 
potable d’aquest sector (13.245m³/any) és assumible per la xarxa actual de la zona, 
presenten informe favorable de l’empresa gestora del servei (Castelló 2000, Empresa 
Municipal de Serveis) que conclou que el nou cabal sol·licitat representa un 0,032% del 
consum anual del punt de subministrament. 
 
Sanejament 
 
Pel què fa a la xarxa de drenatge d’aigües pluvials del sector el projecte d’urbanització 
contempla gestionar les aigües pluvials d’aquest àmbit amb els embornals i la xarxa actuals i 
només instal·lar, en els punts baixos del carril bici, xarxa nova de pluvials que recollirà les 
aigües i les conduirà al bombament existent situat al nord o a la cuneta de la carretera GIV-
6216.  
Aquests dos punts d’abocament hauran de garantir la capacitat d’absorbir la nova aportació 
de cabal sense generar desbordaments i afeccions a tercers.  
 
Es recomana, en les parcel·les amb espais verds com és el cas, que es recullin les aigües 
pluvials de les teulades i es prevegin dipòsits pel seu emmagatzematge i posterior 
aprofitament. 
 
Respecte a la xarxa d’aigües residuals, atès que el desenvolupament del sector es situa en 
un horitzó futur indeterminat, i que en el moment de l’emissió d’aquest informe no es pot 
garantir la connexió a cap sistema de sanejament en alta, el sector inclourà una reserva 
econòmica i d’espai que tindrà doble qualificació, com a sistema general de serveis tècnics, 
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de forma prioritària, i alhora, com a sistema general d’equipaments privats, on s’hi ubicaria 
un sistema de sanejament autònom en cas que no sigui possible la connexió a cap sistema 
de sanejament en alta, tot en concordança amb l’article 63 ‘Gestió dels sistemes públics de 
sanejament’ de les determinacions normatives del Pla de gestió del districte de conca fluvial 
de Catalunya (PGDCFC), amb l’apartat ‘i).Creixements urbanístics’ del capítol 7.1 del 
Programa de mesures del PGDCFC i amb l’apartat 5 ‘Criteris per l’aplicació dels convenis de 
sanejament urbanístics per nous creixements’ de l’annex 5 del Programa de mesures del 
PGDCFC, aprovats pel Decret 1/2017, de 3 de gener. 
 
De conformitat amb l’article 78 del Reglament del domini públic hidràulic, aprovat pel Reial 
decret 849/1986, de 11 d’abril, l’Ajuntament haurà de comunicar a l’Agència Catalana de 
l’Aigua el projecte d’urbanització. Si, en aquest tràmit, l’Agència Catalana de l’Aigua 
determina, en base a l’estat de saturació del sistema, les previsions del Programa de 
Mesures del PGDCFC i la valoració d’altres alternatives, que finalment es pot admetre la 
connexió de la xarxa d’aigües residuals del sector al sistema de sanejament en alta, el 
promotor del sector, d’acord amb les previsions de la vigent legislació urbanística de 
Catalunya i del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya, ha d’assumir els 
costos de les actuacions necessàries per tal de connectar les instal·lacions d’evacuació de 
les seves aigües residuals als sistemes públics de sanejament i està obligada a aportar a 
l’Agència Catalana de l’Aigua la part proporcional del cost d’inversió de les infraestructures 
de sanejament que li donaran servei, de conformitat amb l’Agència. 
 
En aquest sentit, atenent a l’article 102 ‘Creació de la taxa per l’accés a les infraestructures 
de sanejament en alta’ de la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, 
financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments 
comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre els elements radiotòxics, sobre 
begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni’, s’imposa una taxa 
per a l’accés a les infraestructures de sanejament en alta existents, o a les previstes en el 
programa de sanejament d’aigües residuals urbanes o en l’instrument de planificació 
hidrològica vigent, en els casos en que es prevegin actuacions urbanístiques de nova 
urbanització i de reforma o renovació de la urbanització sempre i quan aquest darrer cas 
comporti un increment de generació d’aigües residuals, sigui com a conseqüència d’una 
major edificabilitat o densitat de l’ús urbanístic com a conseqüència d’un canvi d’ús.  
 
La quota es calcula segons les despeses d’increment de la capacitat de depuració derivades 
del nou desenvolupament a partir del nombre d’habitants equivalents (HE) del sector i 
d’acord amb la despesa derivada de l’ús dels col·lectors en alta existents, és a dir, la 
longitud, en quilòmetres, des de la connexió al sistema fins a l’EDAR, dels col·lectors de la 
xarxa en alta que s’utilitzaran pel transport de l’efluent d’aigües residuals. 
 
A efectes del càlcul de les despeses d’increment de la capacitat de depuració, el sector del 
PMU-15 Rotonda Castelló Nou preveu una superfície d’edificabilitat neta de 0,66ha d’ús 
terciari (comercial i hoteler), sent els habitants equivalents 33HE.  
 
Pel que fa a la despesa derivada de l’ús dels col·lectors en alta existents, la longitud des de 
la connexió al sistema fins a l’EDAR és de 2,9km. 
 
D’acord amb aquests paràmetres, la quota resultant del càlcul de la taxa per a l’accés a les 
infraestructures de sanejament en alta és la següent:  
 

Àmbit  
Repercussió utilització 

Col·lector en Alta 

Repercussió 

Depuració 

Deducció per 

HPO i/o HD 
Cost Total 

PMU-15 Rotonda 

Castelló Nou 

 

2.679 

 

24750 

 

- 

 

27.429 € 
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Nota:  
 
Atenent el període de temps que pot transcórrer des de la notificació del present informe fins l’acreditament de la 
taxa per a l’accés a les infraestructures de sanejament (que és en el moment de l’emissió d’informe de l’Agència 
Catalana de l’Aigua sobre el projecte d’urbanització) aquest import pot estar subjecte a variacions com a resultat 
de canvis legislatius o variacions en els paràmetres utilitzats per a calcular la quota:  el nombre habitatges 
(especialment en el nombre d’habitatges d’HPO/HD), sostre terciari, la longitud de col·lector o superfície 
destinada a equipaments públics. 
 

CONCLUSIÓ 
 
D’acord amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement la Modificació del Pla 
Director Urbanístic PMU-15 Rotonda Castelló Nou, aprovat inicialment per la junta de govern 
local el 12 de juliol de 2017, ubicat al terme municipal de Castelló d’Empúries (Alt Empordà), 
juntament amb el document del PMU-15 i el seu projecte d’urbanització subscrit per 
l’enginyer de camins Pere Quera Miró (Enigest) l’abril de 2017, amb les següents 
prescripcions particulars: 
 

1. Es considera admissible la connexió d’aquest sector al sistema de sanejament en 
alta existent sempre i quan no s’aportin aigües pluvials. 
 

2. A efectes del càlcul de les despeses d’increment de la capacitat de depuració, el 
sector del PMU-15 Rotonda Castelló Nou preveu una superfície d’edificabilitat neta 
de 0,66ha d’ús terciari (comercial i hoteler), sent els habitants equivalents 33HE. Pel 
que fa a la despesa derivada de l’ús dels col·lectors en alta existents, la longitud des 
de la connexió al sistema fins a l’EDAR és de 2,9km. 
 

3. D’acord amb aquests paràmetres, la quota resultant del càlcul de la taxa per a l’accés 
a les infraestructures de sanejament en alta és la següent: 27.429,00€. 
 

4. Caldrà comunicar a l’Agència Catalana de l’Aigua, per a l’emissió del corresponent 
informe, el projecte d’urbanització abans de la seva aprovació definitiva, ja que en el 
moment de l’aprovació definitiva del projecte d’urbanització ha de restar acreditat que 
el subjecte passiu ha satisfet la taxa a l’Agència Catalana de l’Aigua, de conformitat 
amb l’article 89 apartat 7 del text refós de la Llei d’urbanisme, introduït per la Llei 
5/2017, de 28 de març. 

 
Vist i plau 
El Director 
Per delegació (Resolució TES/2782/2012, de 21 de novembre. DOGC 6276 de 18.12.12) el 
Cap de la Demarcació Territorial 
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Il·lm. Sr. Alcalde - President de l'Ajuntament
Ajuntament de Castelló d'Empúries
Plaça Joc de la Pilota, 1
17486 Castelló d'Empúries
Alt Empordà

Assumpte:   Pla  de  millora  urbana  núm.  15  rotonda  de  castelló  nou de  Castelló 
d'Empúries .

La Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, en la sessió de 26 de juliol de 2017, 
ha adoptat, a reserva de la redacció que resulti de l’aprovació de l’acta, l’acord 
següent:

Objecte

L’expedient  del  Pla  de  millora  urbana  núm.  15  rotonda  de  castelló  nou,  de  Castelló 
d'Empúries, ha estat promogut i tramès per Ajuntament de Castelló d'Empúries, a l’efecte 
de l’article 87 del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.

L’objecte  del  Pla  de  millora  urbana  és  desenvolupar  les  previsions  del  Pla  General 
d’Ordenació Urbanística Municipal de Castelló d’Empúries pel PMU-15 Rotonda Castelló 
Nou, per tal de fer possible la implantació d’instal·lacions comercials i hoteleres, i definir la 
seva  ordenació,  urbanització  i  gestió  del  sector  de  forma equilibrada i  integrada en el 
paisatge de l’entorn. A més, té l’objectiu de permetre la connectivitat a través de les xarxes 
de vianants i ciclistes entre el nucli residencial i Parc natural dels Aiguamolls. 

Àmbit d’actuació

L’àmbit del Pla de millora urbana PMU-15 Rotonda Castelló Nou es troba en sòl urbà no 
consolidat, situat al sud del nucli de Castelló d’Empúries.
Es tracta d’un àmbit de forma triangular delimitat per vialitat i de 15.471 m2 de superfície. 
Limita  a  l’oest  amb  el  carrer  de  l’Alt  Empordà,  vial  del  sector  industrial  el  Pla  i  del 
Pitch&Putt, a l’est amb la carretera de Sant Pere i amb al nord amb el carrer la Closa dels 
Frares del barri residencial de Castelló Nou.
Els terrenys de superfície cadastral total de 15.530 m2, estan formats per dues parcel·les 
d’un únic propietari: 17052A014000470001IZ i 17052A014001160001IA.

Planejament vigent 

- El planejament urbanístic general actualment vigent és el Text refós del Pla d’Ordenació 
Urbanística  Municipal  de  Castelló  d’Empúries,  aprovat  definitivament  per  la  Comissió 
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Territorial d’Urbanisme el 17 de desembre de 2013 i publicat al DOGC en data 15 de juliol 
de 2014.

El  POUM classifica els terrenys  de l’àmbit  com a sòl  urbà no consolidat  delimitats pel 
PMU-15. La seva zonificació ve definida pel plànol normatiu  O.03a B3 Ordenació del sòl  
urbà i urbanitzable. Delimitacions d’usos.
A més, la fitxa del Pla de millora urbana PMU-15 Rotonda Castelló Nou inclosa al POUM 
de Castelló d’Empúries estableix els següents paràmetres:

- Instrument  de  desenvolupament  urbanístic:  Conveni  urbanística,  Pla  de  millora 
urbana, Projecte de reparcel·lació i Projecte d’urbanització.

- Sistema d’actuació: Reparcel·lació. Modalitat de compensació bàsica.
- Agenda: 1r i 2n quadrienni. Prioritat mitja.
- Àmbit: 1,55 Ha.
- Edificabilitat: 0,45 m2 st / m2 s.

Ocupació màxima en PB: 50%
Sostre dotacions privades: 100% sostre màxim de l’àmbit
Cessió aprofitament urbanístic: 10% aprofitament sector

- Tipus d’ordenació: Volumetria específica.
- Alçada màxima: 9,50 m.
- Nombre màxim de plantes: PB + 2 PP
- Ús predominant: Hoteler i hostaleria, terciari-comercial i estacions de servei.
- Usos compatibles: - 
- Superfície total: 15.471 m2

Sistemes mínims: 8.872 m2

Vials i aparcament: -
Espais lliures: 8.872 m2

Equipaments: -
Superfície neta edificable màxima. 6.599 m2

- El Pla Territorial parcial de les comarques Gironines, aprovat definitivament pel Govern de 
la Generalitat en data 14 de setembre de 2010 i publicat al DOGC núm. 5735 de data 15 
d’octubre  de  2010,  classifica  els  terrenys  del  PMU-15 com a  sòl  no  urbanitzable  i  els 
qualifica de sòl de protecció preventiva.
El sòl de protecció preventiva pot ser classificat pel planejament com a sòl urbanitzable o 
sòl urbà no consolidat, permetent el desenvolupament dels terrenys objecte del document 
mitjançant el pla urbanístic corresponent, PMU, tenint present la preservació dels valors 
agrícoles, ambientals, ecològics, paisatgístics...

Descripció de la proposta

El Pla de millora urbana del PMU-15 Rotonda Castelló Nou proposa els següents objectius:
- Desplegar urbanísticament el sector de sòl urbà no consolidat PMU-15.
- La formació d’un àrea de dotacions amb usos hotelers i comercials.
- La creació d’un àrea no edificada de 5,00 m d’amplada des de les alineacions dels 

carrers confrontants.
- La cessió i urbanització d’un sistema d’espais lliures al costat de la carretera de Sant 

Pere Pescador.
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- La formació d’un punt d’accés als itineraris de vianants i ciclistes al Parc Natural dels 
Aiguamolls de l’Empordà, amb la construcció d’un parell de passos deprimits que 
donin continuïtat a aquestes xarxes sense interrupcions amb les travessies de les 
carreteres C-260 a Roses i la carretera de Sant Pere Pescador.

- El  desenvolupament  sostenible  del  sector,  que implica  conjuminar  el  creixement 
previst  amb  la  preservació  i  potenciació  dels  valors  naturals  i  paisatgístics  de 
d’indret, centrat en la preservació dels elements de paisatge existent.

- Donar compliment a les directrius per al planejament urbanístic definits a l’article 9 
de la Llei d’urbanisme, en el sentit d’assolir en benefici de la seguretat i el benestar 
de les persones uns nivells adequats de qualitat de vida, de sostenibilitat ambiental i 
de preservació de l’entorn enfront de riscos naturals i tecnològics. També en el sentit 
d’adaptar les construccions a l’entorn on es situen.

Proposa una ordenació seguint els següents criteris:
- L’ordenació global dels terrenys de l’àmbit  del pla, de manera que conformin els 

espais adequadament a la seva situació i a les característiques morfològiques del 
territori.  En  aquest  sentit  els  espais  lliures  de  cessió  es  situen  al  costat  de  la 
carretera  de  Sant  Pere  Pescador  en  continuïtat  dels  espais  lliures  del  sector 
industrial “El Pla”.

- Situació dels usos hotelers i comercials al costat del vial Alt Empordà en el punt de 
connexió del sector industrial El Pla amb el sector residencial Castelló Nou.

- Des del punt de vista paisatgístic, mantenir l’estructura territorial existent, aprofitant 
la vialitat existent i situant el sistema d’espais lliures en continuïtat dels del sector El 
Pla, al costat de la carretera de Sant Pere Pescador.

- Des del punt de vista mediambiental:
Efectuar una correcta gestió d’aigües residuals.
Efectuar una correcta gestió i regulació de residus i facilitar la recuperació de 
subproductes.
Limitar els nivells d’emissió a l’atmosfera.
Establir una correcta regulació de sorolls i vibracions.

- L’establiment d’un sistema d’actuació que permeti una gestió ràpida i eficaç per tal 
d’assolir els objectius del planejament. Es fixa per tant el desenvolupament a través 
d’un únic polígon d’actuació, a desenvolupar en una sola etapa.

D’aquesta manera, seguint  els objectius proposats i  els criteris d’ordenació,  el  PMU-15 
proposa una ordenació situant els espais lliures, regulats per l’art. 15.3 Sistema d’espais 
lliures (clau V), al  costat de la carretera de Sant Pere Pescador, donant continuïtat als 
espais lliures del sector industrial El Pla.
La zona comercial-hotelera la situa a la part nord-oest de l’àmbit. Planteja una ordenació 
amb edificació aïllada, regulada per l’art.  16 Zona  comercial-hotelera (clau 8-b-10) del 
PMU.
Els paràmetres urbanístics establerts pel PMU-15 són els següents:

superfície % EDIFICABILITAT
Sistemes
Sistema viari 0,00 m2 0,00 %
Sistema d’equipaments 0,00 m2 0,00 %
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Sistema d’espais lliures 8.872,00 m2 57,35 %
Sistema de serveis 
tècnics ambientals

0,00 m2 0,00 %

Total sistemes 8.872,00 m2 57,35 %
Zones
Zona comercial-hotelera 5.899,00 m2 42,65 % 1,055 m2/ m2st 6.961,95 m2st

Total zones 5.899,00 m2 42,65 % 1,055 m2/ m2st 6.961,95 m2st

TOTAL SECTOR 15.471,00 m2 100 % 1,055 m2/ m2st 6.961,95 m2st

El PMU estableix la cessió gratuïta del 10% de l’aprofitament urbanístic a l’administració 
actuant.

Pel que fa a vialitat, no preveu la construcció de cap nou vial però sí l’adequació de les 
voreres dels carrers que delimiten l’àmbit al nord i oest (carrer Closa del Frares i carrer Alt 
Empordà) amb una amplada mínima d’1 m.

Es  planteja  la  creació  d’un  carril  bici  que uneixi  el  sector  residencial  Castelló  Nou,  el 
polígon industrial El Pla i el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà.

A més, el PMU preveu la implantació de les xarxes de serveis necessàries per al sector.

Normativa  urbanística

El document incorpora un text normatiu amb 26 articles.

Valoració de l’expedient

Les valoracions que es formulen sobre aquest expedient es realitzen d’acord amb el previst 
a l’article 87.2 amb l’objecte de la superació de contradiccions, a l’esmena d’errors i a la 
millora de la claredat i la precisió jurídiques i tècniques. 

El Pla de millora urbana es redacta amb l’objectiu d’ordenar la parcel·la delimitada com a 
PMU-15 pel POUM de Castelló d’Empúries.
Estableix la zonificació i l’ordenació de volums de la parcel·la segons les determinacions 
indicades a la pàgina 10 del Document  C.2 - Fitxes de poligons d’actuació i sectors de 
planejament del Pla d’ordenació urbana municipal per al PMU-15.Rotonda Castelló Nou.

El model d’ordenació proposat correspon a un model compacte d’ocupació del sòl, evitant 
la dispersió sobre el territori i donant continuïtat al sector industrial.
El PMU-15 estableix una cessió del 10% de l’aprofitament urbanístic segons determina el 
POUM de Castelló d’Empúries i l’article 43 de la Llei d’Urbanisme, que estableix com a 
deure addicional dels propietaris de sòl urbà no consolidat el deure de cedir gratuïtament a 
l’administració actuant els sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del sector 
subjecte a un pla de millora urbana.
L’ordenació proposada no suposa cap canvi respecte els aprofitaments definits pel POUM, 
per tant és d’obligació únicament el 10%.
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L’edificació proposada es situa a una distància igual o superior a 5 m des de l’alineació 
dels carrers confrontants. La fitxa del PMU -15 que aquesta zona entre vialitat i edificació 
s’ha de tractar com una franja enjardinada, i donat que el Pla estima que les tanques a vial 
públic es situaran a 1,5 m del límit de propietat, es proposa que la zona enjardinada com 
doni continuïtat a l’amplada de la vorera.

El normativa regula les qualificacions proposades al PMU. Adopta conceptes de les claus 
urbanístiques del POUM i les adapta segons necessitats del Pla. 
A continuació es citen les claus urbanístiques que regula, així com les adaptacions que 
s’han realitzat:

- Art.  15.2.  Sistema  viari  (clau  X).  Modifica  l’establert  al  POUM  pel  que  fa  a  la 
publicitat.

- Art. 15.3. Sistema d’espais lliures (clau V). Adopta la mateixa definició de sistema 
d’espais lliures però no fa referència al subtipus V7.Parcs de nova creació/reserva 
proposat per a l’àmbit del PMU.

- Art. 16. Zona comercial-hotelera (clau 8-b-10). Regula la nova clau 8-b-10 pel que fa 
a tipus d’ordenació, edificabilitat, condicions d’edificació i usos, sense contradir en 
cap cas allò establert pel POUM per a l’àmbit del PMU-15.

Pel que fa a la regulació de les claus urbanístiques, es considera que el document no ha 
de regular la clau urbanística de Sistema viari (clau X) ja que dins del PMU-15 no hi ha 
aquest sistema, i que la regulació del Sistema d’espai lliures (clau V) hauria de remetre’s a 
l’articulat del POUM per a aquesta clau, sens perjudici de regular condicions específiques 
de la clau V7-Parcs de nova creació /reserva en relació a integració paisatgística a l’àmbit 
del PMU-15.

L’àmbit del PMU-15 es troba afectat per les servituds derivades de les carreteres GIV-6216 
i C-260. Així, l’ordenació proposada ha de tenir en compte les servituds fixades en la Llei 
7/1993,  de  30  de  setembre,  de  carreteres  que estableix  que la  línia  d’edificació  de  la 
carretera GIV-6216 serà de 25 m des de la línia exterior de la calçada, i la corresponent a 
la carretera C-260, serà de 50 m des de la línia exterior de la calçada.

S’ha detectat l’absència dels plànols de planejament urbanístic vigent.
La resta documentació aportada correspon a la que determina l’article 66 del Text refós de 
la Llei d’urbanisme.

A més, s’han detectat errades materials pel que fa a l’ús de Pla Parcial i/o Pla Especial al 
llarg  del  document  per  a  referir-se  a  l’instrument  urbanístic  de  Pla  de  millora  urbana. 
També s’ha detectat una errada en la data d’aprovació definitiva del POUM de Castelló 
d’Empúries a la pàgina 15 del document.

Finalment, cal afegir que l’avaluació econòmica de la promoció i l’estudi i justificació de la 
seva viabilitat s’ha realitzat en base a dades del sector industrial adjacent al PMU-15. El fet 
de no fer-ho sobre preus i edificabilitat corresponent a parcel·les comercials/hoteleres o 
edificabilitat pròpia del sector, fa que no sigui possible avaluar la viabilitat econòmica del 
sector.
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Cal  afegir  que  els  plantejaments  que  formulen  les  determinacions  del  PMU  no  tenen 
efectes sobre els interessos de supramunicipalitat especificats per l’apartat 3 de l’article 87 
del TRLU, ni sobre la legalitat especificada per l’apartat 4 de l’article 87 del TRLU.

Fonaments de dret

Text  refós  de  la  Llei  d'urbanisme,  aprovat  pel  Decret  legislatiu  1/2010,  de  3  d’agost, 
modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer i les successives lleis de mesures fiscals i 
financeres (Llei 2/2014, de 27 de gener; Llei 3/2015, de l'11 de març;  Llei 5/2017, del 28 de 
març)  i  la  Llei  16/2015,  del  21 de juliol,  de  simplificació  de  l'activitat  administrativa  de 
l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat 
econòmica

Reglament de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol i Decret 
64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el  Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística.

Acord

Vist l’informe proposta dels Serveis Tècnics, i  d’acord amb les consideracions fetes per 
aquesta Comissió s’acorda:

-1 Emetre informe favorable, a l’efecte de l’article 87 del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de 
febrer,  sobre el  Pla  de Millora Urbana PMU-15.  Rotonda Castelló Nou,  del  municpi  de 
Castelló  d’Empúries,  promogut  per  GESDIP  S.A.U., sens  perjudici  de  les  possibles 
consideracions  dels  organismes  afectats  per  raó  de  llurs  competències  sectorials, 
incorporant les següents consideracions:

1.1.Serà necessari incorporar els plànols de planejament urbanístic vigent.
1.2.Caldrà excloure de la normativa del PMU-15 la regulació de la clau X Sistema viari.
1.3.L’art. 15.3 de regulació del sistema d’espai lliures (clau V) del PMU-15 haurà de 

remetre’s  a  l’articulat  d’aquesta  clau  del  POUM de  Castelló  d’Empúries,  sense 
perjudici  de  regular  condicions  específiques  de  la  clau  V7-Parcs  de  nova 
creació/reserva per al PMU-15 en relació amb mesures d’integració paisatgística.

1.4.Pel que fa a l’avaluació econòmica de la promoció i la seva viabilitat, el document fa 
la  valoració  partint  del  valor  del  terreny  industrial  adjacent,  així  com  la  seva 
edificabilitat. Caldria fer-la en funció del valor de terreny comercial-hoteler i aplicant 
l’edificabilitat pròpia del sector.

1.5.La franja d’1,5 m entre límit de propietat i la tanca a via pública haurà de donar 
continuïtat  a  la  vorera  per  tal  de  permetre  una  major  accessibilitat  ampliant 
l’amplada útil d’aquesta.

1.6.Caldrà corregir les errades següents, segons s’exposa a la part valorativa:
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- L’ús de Pla Parcial o Pla especial per a referir-se a Pla de millora urbana.
- Referències a l’articulat de la Llei d’urbanisme a sòl urbanitzable en comptes 

de sòl urbà no consolidat.
- La data d’aprovació del POUM de Castelló d’Empúries a la pàgina 15 del 
document.

-2 Indicar a l’Ajuntament que, si al llarg de la tramitació d’aquest Pla s’introdueixen canvis 
substancials  en  el  document  aprovat  inicialment,  abans  de  l’aprovació  definitiva  de 
l’expedient, aquest s’ha de sotmetre novament a informe d’aquesta Comissió, d’acord amb 
l’apartat 1 de l’article 87 del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.

-3 Indicar a l’Ajuntament que aquest informe és vinculant pel que fa a les prescripcions 
fonamentades en motius de legalitat contemplats en l’article 87.4 del text refós de la Llei 
d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, 
de 22 de febrer.

-4 Comunicar-ho a l’Ajuntament de Castelló d'Empúries. 

Contra aquest acord, que es refereix a una disposició administrativa de caràcter general, 
es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des 
de l’endemà de la seva notificació, de conformitat amb el que preveu l’article 112.3 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú i de les administracions 
públiques, i els articles 10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que els particulars puguin interposar 
qualsevol  altre  recurs  que  considerin  procedent,  i  de  la  possibilitat  que  tenen  els 
ajuntaments i altres administracions públiques, de formular el requeriment previ que preveu 
l’article  44  de  la  29/1998,  de  13  de  juliol,  reguladora  de  la  jurisdicció  contenciosa 
administrativa.

En el cas de formular requeriment, aquest s’entendrà rebutjat si, dins el mes següent a la 
recepció, no és contestat. En aquest supòsit, el termini de dos mesos per a la interposició 
del recurs contenciós administratiu es comptarà des de l’endemà d’aquell en què es rep la 
comunicació de l’acord exprés o d’aquell en què s’entén rebutjat presumptament.

La secretària de la Comissió Territorial
d'Urbanisme de Girona

7 
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Assumpte: Informe energètic sobre el projecte de la modificació del pla director  urbanístic 
PMU 15 del terme  municipal de Castelló d’Empúries. 
  
  
                    
   
 
     
 
En relació al que preveu el Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el text 
refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya, consolidat amb les modificacions introduïdes per 
la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
La Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, respecte a les àrees 
competencials assignades, informa en relació al vostre escrit i la documentació aportada. 

 
ELECTRICITAT 

 
Havent analitzat la informació tècnica aportada del projecte de la modificació del pla director  
urbanístic PMU 15 del terme  municipal de Castelló d’Empúries, es comprova que no 
contradiu la normativa vigent en matèria de construcció d’infraestructures elèctriques i 
d’hidrocarburs, per tant es considera que cal emetre informe favorable . 
 
Sense perjudici de l’emissió d’informe favorable, és d’obligat compliment que el redactat del 
el projecte de la modificació del pla director  urbanístic PMU 15 del terme  municipal de 
Castelló d’Empúries contingui la previsió d’aplicació de la normativa vigent, tant general com 
especifica exposada en aquest informe. 
 
Normativa aplicable en l’àmbit d’Ordenació Urbaníst ica 
 

- L’article 59 del TRLU, apartat 1 i 3, “Documentació dels plans d’ordenació urbanística 
municipal”, indica la documentació que ha de constar a l’expedient. 

 
- El Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

d’Urbanisme (DOGC núm. 4682 de 24/07/2006), el planejament presentat 
ha d’incorporar el detall de les instal·lacions existents i les actuacions referents a 
noves infraestructures elèctriques a desenvolupar en cada unitat d’actuació.  

 
- L’article 112 sobre coordinació amb plans urbanístics, del Reial decret 1955/2000, 

d’1 de desembre, (BOE núm. 310 de 27/12/2000) en la mesura que les instal·lacions 
s’ubiquin en qualsevol de les categories de sòl qualificat com a urbà o urbanitzable, 
la planificació ha de ser prevista en l’instrument d’ordenació urbanística 
corresponent, s’han de precisar les possibles instal·lacions, s’han de qualificar 
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adequadament els terrenys i s’han d’establir, en ambdós casos, les reserves de sòl 
necessàries per a la ubicació de les noves instal·lacions i la protecció de les 
existents. 
 
Per aquest motiu, cal que sol·liciteu, a l’empresa distribuïdora que correspongui, de 
forma concreta i detallada, el subministrament elèctric per a cada unitat d’actuació o 
projecte d’urbanització, per tal de procedir a dissenyar la xarxa d’alta i baixa tensió 
necessàries per alimentar-los.  
 

- La implantació de línies elèctriques en sòl no urbanitzable, comportarà que es dugui 
a terme l’avaluació d’impacte ambiental en els casos que determini la Llei 21/2013 
del 9 de desembre d’avaluació ambiental, (BOE núm. 296 de 11/12/2013), així com 
el Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès 
natural (PEIN) (DOGC núm. 1714 de 01/03/1993). 

 
 
Normativa aplicable i consideracions tècniques en l ’àmbit d’instal·lacions elèctriques 
 
 

1. Línies elèctriques d’Alta Tensió existents 
 

- Les línies elèctriques aèries d’alta tensió han de complir el que preveu el Reial decret 
223/2008, de 15 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament sobre condicions 
tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d’alta tensió (BOE núm. 68 de 
19/03/2008).  

 
- S’han de respectar les servituds de pas d’energia elèctrica exigides 

reglamentàriament. Si cal modificar-les, s’ha d’assolir un mutu acord entre el 
peticionari de la modificació i el titular de la infraestructura elèctrica, o en cas de 
manca d’acord, atendre les prescripcions dels articles 153 i 154 del Reial decret 
1955/2000, de 1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, 
distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització 
d’instal·lacions d’energia elèctrica, (BOE núm. 310, de 27/12/2000). 
 

- En zona urbana, s’han de complir les condicions de seguretat reforçada, tal i com 
indica la ITC-LAT-07, adaptant-les-hi si no les compleixen. Qualsevol trasllat de línies 
aèries d’alta tensió en aquesta zona, comportarà que aquestes s’hagin de passar a 
soterrades. 
 

- No es pot edificar a sota ni a l’entorn de les línies aèries a distàncies inferiors a les 
reglamentàries, d’acord amb la legislació vigent. 
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- No es poden atorgar llicències per construir cap edificació o activitat que puguin 
afectar les servituds de les línies elèctriques. 

 
2. Noves línies elèctriques d’Alta Tensió 

 
- Per la instal·lació de noves línies elèctriques d’alta tensió aèries i soterrades, serà 

prescriptiu el compliment del Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual 
s’aprova el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies 
elèctriques d’alta tensió i les seves instruccions tècniques complementaries, (BOE 
núm. 68 de 19/12/2008).  
 

- Qualsevol implantació de noves línies elèctriques d’alta tensió en zona urbana ha de 
ser soterrada, tenint en consideració els requeriments de seguretat. 
 

- A més, a les zones on la xarxa elèctrica de distribució correspon a ENDESA, s’ha de 
donar compliment a les normes tècniques particulars d’aquesta l’empresa, aprovades 
per Resolució del Director General d’Energia i Mines, de 29 de desembre (DOGC 
núm. 4827 de 22/02/2007). 
 
  

- Noves línies elèctriques de Baixa Tensió i Instal·lacions d’Enllumenat Públic 
 

- Les noves instal·lacions, ampliacions i modificacions d’aquestes instal·lacions han de 
complir el Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament 
electrotècnic de baixa tensió (BOE núm. 224 de 18/9/2002). 
 

- Per tal de fer la previsió de càrregues, dimensionament de la capacitat de 
subministrament de les línies elèctriques de distribució de baixa tensió, així com la 
potència que cal instal·lar als centres de transformació, s’ha de complir la ITC-BT-10 
“Previsió de càrregues per a subministraments en baixa tensió” de l’esmentat 
Reglament. 
 

- Les instal·lacions d’enllumenat públic han de complir la ITC-BT-09 “Instal·lacions 
d’enllumenat exterior” de l’esmentat Reglament. 
 

- A les zones en que la xarxa elèctrica de distribució correspon a ENDESA, s’ha de 
donar compliment a les normes tècniques particulars d’aquesta l’empresa, aprovades 
per Resolució del Director General d’Energia i Mines, de 29 de desembre (DOGC 
núm. 4827 de 22/02/2007). 
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3. Afectació a la Xarxa de Distribució Eléctrica 
 

- No es poden fer traçats soterrats de conduccions energètiques a les proximitats de 
les canalitzacions elèctriques, a distàncies inferiors a les establertes 
reglamentàriament. Quan l’actuació a realitzar pugui afectar aquestes canalitzacions, 
caldrà atendre el que indica a la ITC-LAT-06 del Reial decret 223/2008, i el Decret 
120/1992, del 28 d’abril, i la modificació d’aquest, prevista al Decret 196/1992, del 4 
d’agost (DOGC del 12/06/1992 i 25/091992). 
 

- Cal tenir present, prèviament a l’obertura de rases i per tal de reduir les possibles 
accions de tercers a la xarxa elèctrica subterrània, les prescripcions tècniques de 
l’ordre TIC/341/2003, de 22 de juliol, per la qual s'aprova el procediment de control 
aplicable a les obres que afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada (DOGC 
núm. 3937 de 31/07/2003). 
 

- Quan es tracti d’obres i construccions a l’àrea d’influència o d’afectació de les línies 
en servei, caldrà atendre prèviament la Resolució de 4 de novembre de 1988 (DOGC 
núm. 1075 del 30/11/1988), per la qual s'estableix un certificat sobre compliment de 
les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies elèctriques. 
 

HIDROCARBURS 
 
  
Us informem que en el cas que s’hagi de realitzar qualsevol obra en el subsòl,  haureu de 
contactar amb les empreses que operen per tal que us facilitin els plànols d’ubicació de les 
xarxes, així com les precaucions a adoptar en el cas que puguin resultar afectades, i per 
suposat s’hauran de respectar les servituds derivades de l’existència d’aquestes 
conduccions. 
  
Per ampliacions futures de les xarxa, s’haurà de respectar la reglamentació vigent i en 
especial les següents: 
 

- Reial decret 1434/2002 de 27 de desembre, el qual regula les activitats de transport, 
distribució, subministrament i procediment d’autorització d’instal•lacions de gas 
natural. 

 
- Reial decret 919/2006, de 28 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament tècnic de 

distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques 
complementaries ICG 01 a 11. 

 
- Decret 120/1992 de 28 d’abril pel qual es regulen les característiques que han 

d’acomplir les proteccions a instal•lar entre les xarxes dels diferents 
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subministraments públics que discorren pel subsòl. (DOGC núm.1606 de 12.6.1992) i 
Decret 196/1992 de 4 d’agost que modifica parcialment el decret anterior (DOGC 
núm.1649 de 25.9.1992). 

 
- Ordre de 18 de novembre de 1974 pel qual s’aprova el Reglament de xarxes i 

connexions de combustibles gasosos (BOE de 06.12.1974) i Ordres que el 
modifiquen de 26.10.1983 (BOE de 8.11.83) i 6.7.1984 (BOE 23.7.1984) correcció 
d’errades (BOE 23.7.1984). 

 
- Ordre de 5 de juliol de 1993, pel qual s’aprova el procediment de control aplicable a 

les xarxes dels serveis públics que discorren pel subsòl. (DOGC núm.1782 
d'11.8.1993). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El cap de Secció d’Activitats Radioactives i Extractives i Energia 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Plaça Pompeu Fabra, 1 
17002 Girona 
Tel. 872 975 000 
otaa.girona.tes@gencat.cat 

Ajuntament de Castelló d’Empúries 
 

 
 
 
Assumpte: Pla de millora urbana núm. 15  “Rotonda Castelló Nou” 
R.N.:  OTAAGI20170155 
 
 
 
 
En relació amb el Pla a dalt indicat i amb la vostra sol·licitud d’informe rebuda el 21 de juny de 
2017, us fem avinent el següent: 
 
El Pla ordena un àmbit d’1,54 ha de sòl urbà no consolidat destinat a usos hotelers, comercials 
i d’estació de servei. 
 
L’apartat 6.c Primer de la disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de 
simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals 
de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica, no han d’ésser objecte d’avaluació ambiental 
estratègica, per la manca d’efectes significatius que produeixen sobre el medi ambient, o 
perquè els efectes ja han estat avaluats en el planejament urbanístic general, el planejament 
urbanístic derivat no inclòs en l’apartat tercer de la lletra “a” (planejament urbanístic que 
estableixi el marc per a la futura autorització de projectes i activitats sotmesos a avaluació 
d’impacte ambiental o que pugui tenir efectes apreciables en espais de la Xarxa Natura 2000) 
que es refereix només a sòl urbà o que desenvolupa planejament urbanístic general avaluat 
ambientalment 
 
Ateses les característiques del Pla de millora urbana, i de la ubicació del seu àmbit, no se’n 
desprèn que el seu desenvolupament pugui comportar la tramitació de projectes que afectin a 
la Xarxa Natura 2000 ni que requereixin d’una avaluació d’impacte ambiental.  
 
La resolució sobre la memòria ambiental del POUM de Castelló d’Empúries, emesa el 4 de 
novembre de 2010, contenia una relació de sectors i àmbits de planejament derivat sobre els 
que calia demanar un informe al departament competent en medi ambient entre els quals no es 
trobava el pla de millora urbana PMU-15. 
 
Per tot l’anterior s’emet informe en el sentit que el Pla no s’ha de sotmetre a avaluació 
ambiental. Així mateix, i donades les característiques de la ubicació i la proposta d’ordenació, 
no s’efectuen consideracions addicionals des del punt de vista ambiental. 
 
Girona,  
 
 
 
 
  
Responsable de l’Oficina Territorial 
d’Acció i Avaluació Ambiental 
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5. PLÀNOLS MODIFICATS 

Degut a les esmenes detallades en el punt 3, s’han modificat alguns plànols, en 

respecte al que es plantejava en el projecte d’abril de 2017. Concretament són: 

 

- Planta general (número 5) 

- Seccions tipus (número 6 – fulls 1 i 2) 

- Pavimentació (número 15 – fulls 1 i 2) 

 

 

Aquests plànols s’adjunten a continuació. 
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6. PRESSUPOST 

  



Pressupost urbanització sector rotonda Castelló Nou (PMU-15)

AMIDAMENTS Data: 02/08/17 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ PMU-15
Capítol 01  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

1 F2111131 m3 Demolició de petites edificacions d'obra de fàbrica amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de
runes sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Edificació existent

2 parets exteriors 2,000 33,390 3,000 0,200 40,068 C#*D#*E#*F#

3 2,000 13,630 3,000 0,200 16,356 C#*D#*E#*F#

4 coberta 1,000 33,390 13,630 0,200 91,021 C#*D#*E#*F#

5 llosa 1,000 33,390 13,630 0,300 136,532 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 283,977

2 F21B1301 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra i situats cada 2 m, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer Closa dels Frares 1,000 93,100 93,100 C#*D#*E#*F#

2 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,100

3 F2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans
mecànics sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nord C/ Alt Empordà 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4 F2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C/ Closa dels Frares 1,000 30,350 30,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,350

5 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C/ Closa dels Frares 1,000 41,900 41,900 C#*D#*E#*F#

2 1,000 37,380 37,380 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,280

6 F2194XE1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

Euro



Pressupost urbanització sector rotonda Castelló Nou (PMU-15)

AMIDAMENTS Data: 02/08/17 Pàg.: 2

1 C/ Closa dels Frares 1,000 34,680 34,680 C#*D#*E#*F#

2 1,000 10,920 10,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,600

7 F21R1160 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega
sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20 km)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió: 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 U001005 u D'excavació de cates per a localització de serveis en qualsevol tipus de terreny (inclou roca i terreny compacte) i
fins a 2 m. de fons, amb retroexcavadora i martell trencador. Inclou la càrrega dels porductes sobrants sobre
camió i el transport del material de rebuig a l'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aigua potable 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Gas 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 MT 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Telecomunicacions 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 Residuals 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 Enllumenat 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

9 F2211020 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega de residus sobre camió. Inclou enderroc de
l'antic traçat de la Carretera de Sant Pere.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Parcel·la sistema espai lliure 1,000 8.872,000 8.872,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8.872,000

10 F2212129 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, amb mitjans mecànics, transport fins al lloc d'aplec i formació
de piles per a la seva conservació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorera C/ Closa dels Frares 1,000 95,000 2,500 0,650 154,375 C#*D#*E#*F#

3 Vorera C/ Alt Empordà 1,000 125,000 2,350 0,300 88,125 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 242,500

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ PMU-15
Capítol 02  XARXA D'AIGÜES RESIDUALS

1 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Vorera C/ Alt Empordà 2,000 222,000 444,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 444,000

2 F2194JE1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària,
amb compressor i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorera C/ Alt Empordà 1,000 222,000 0,600 133,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 133,200

3 F2224121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora
mitjana i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorera C/ Alt Empordà 1,000 222,000 0,600 0,800 106,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 106,560

4 FD7JG186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Total 1,000 222,000 222,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 222,000

5 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar per a protecció de
conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorera C/ Alt Empordà 1,000 222,000 0,600 0,450 59,940 C#*D#*E#*F#

3 restem el tub -1,000 222,000 0,049 -10,878 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,062

6 F2264C0F m3 Terraplenada i piconatge per a reomplert de rasa amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades
de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorera C/ Alt Empordà 1,000 222,000 0,600 0,350 46,620 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,620

7 U001001 M2 Reposició de paviment afectat. Inclou: vorades i paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, acabat amb rajol
hidràulic i/o paviment de mescla bituminosa fins a 16cm de gruix.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vorera C/ Alt Empordà 1,000 222,000 0,600 133,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 133,200
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8 FDK262G7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 escomesa parcel·la 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 connexió estació bombament 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 U002014 UT Previsió de connexió a estació de bombament existent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Total 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ PMU-15
Capítol 03  XARXA D'AIGÜES PLUJANES

1 F2224121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora
mitjana i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Col·lector DN 315mm 1,000 27,500 0,800 1,300 28,600 C#*D#*E#*F#

3 Canal 1 1,000 2,500 2,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#

5 Canal 2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 (no hi ha excavació, es col·loca al reg)

TOTAL AMIDAMENT 33,600

2 FD7JJ186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió canal 1 1,000 27,500 27,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,500

3 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar per a protecció de
conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 col·lector DN 315MM 1,000 27,500 0,800 0,500 11,000 C#*D#*E#*F#

3 descompte el tub -1,000 27,500 0,077 -2,118 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,882

4 F2264C0F m3 Terraplenada i piconatge per a reomplert de rasa amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades
de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 col·lector DN 315 1,000 27,500 0,800 0,800 17,600 C#*D#*E#*F#

3 Canal 1 1,000 2,500 1,000 0,300 0,750 C#*D#*E#*F#

5 Canal 2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 ajustar perfil reg existent 1,000 4,000 1,000 0,600 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,750

5 FD5GU020 m Canal prefabricada de formigó de 50 x 67 cm amb cobertura de formigó i reixa de fossa dúctil, col·locada sobre
llit de formigó HM-20/B/20/I de 10 cm de gruix, totalment acabada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CARRIL BICI

2 canal 1 1,000 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#

3 canal 2 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,500

6 U002014 UT Previsió de connexió a estació de bombament existent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canal 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ PMU-15
Capítol 04  ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE I REG

1 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C/ Alt Empordà 2,000 11,550 23,100 C#*D#*E#*F#

2 2,000 6,850 13,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,800

2 F2194XB1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i
càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C/ Alt Empordà 1,000 11,550 0,400 4,620 C#*D#*E#*F#

2 1,000 6,850 0,400 2,740 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,360

3 F2224121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora
mitjana i amb les terres deixades a la vora
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C/ Alt Empordà 1,000 11,550 0,400 0,700 3,234 C#*D#*E#*F#

2 1,000 6,850 0,400 0,700 1,918 C#*D#*E#*F#

4 Interior parcel·la - aigua 1,000 5,500 0,400 0,700 1,540 C#*D#*E#*F#

5 Interior parcel·la - reg 1,000 34,100 0,400 0,700 9,548 C#*D#*E#*F#

6 1,000 14,000 0,400 0,700 3,920 C#*D#*E#*F#

7 1,000 128,850 0,400 0,700 36,078 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,238

4 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar per a protecció de
conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C/ Alt Empordà 1,000 11,550 0,400 0,375 1,733 C#*D#*E#*F#

2 1,000 6,850 0,400 0,375 1,028 C#*D#*E#*F#

3 0,000

4 Interior parcel·la - aigua 1,000 5,500 0,400 0,375 0,825 C#*D#*E#*F#

5 Interior parcel·la - reg 1,000 34,100 0,400 0,375 5,115 C#*D#*E#*F#

6 1,000 14,000 0,400 0,375 2,100 C#*D#*E#*F#

7 1,000 128,850 0,400 0,375 19,328 C#*D#*E#*F#

9 descompte tub aigua -1,000 23,900 0,049 -1,171 C#*D#*E#*F#

10 descompte tub reg -1,000 176,950 0,003 -0,531 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,427

5 F2264C0F m3 Terraplenada i piconatge per a reomplert de rasa amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades
de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C/ Alt Empordà 1,000 11,550 0,400 0,375 1,733 C#*D#*E#*F#

2 1,000 6,850 0,400 0,375 1,028 C#*D#*E#*F#

3 0,000

4 Interior parcel·la - aigua 1,000 5,500 0,400 0,375 0,825 C#*D#*E#*F#

5 Interior parcel·la - reg 1,000 34,100 0,400 0,375 5,115 C#*D#*E#*F#

6 1,000 14,000 0,400 0,375 2,100 C#*D#*E#*F#

7 1,000 128,850 0,400 0,375 19,328 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,129

6 U001002 M2 Reposició de paviment afectat. Inclou: vorades i paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, acabat amb rajol
hidràulic i/o paviment de mescla bituminosa fins a 10cm de gruix.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C/ Alt Empordà 1,000 11,550 0,400 4,620 C#*D#*E#*F#

2 1,000 6,850 0,400 2,740 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 7,360

7 FFB1F625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons
de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C/ Alt Empordà 1,000 11,550 11,550 C#*D#*E#*F#

2 1,000 6,850 6,850 C#*D#*E#*F#

3 C#*D#*E#*F#

4 Interior parcel·la - aigua 1,000 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,900

8 FFB16655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Interior parcel·la - reg 1,000 34,100 34,100 C#*D#*E#*F#

2 1,000 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

3 1,000 128,850 128,850 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 176,950

9 FDK262G7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 escomesa parcel·la 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 FDK26257 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 30x30x33 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vàlvules de comporta:

2 xarxa d'aigua 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

3 xarxa de reg 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

11 KJM12407 u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´1/4, connectat a una
bateria o a un ramal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa de reg 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 KJM1240F u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions embridades de diàmetre nominal 3´´, connectat a una
bateria o a un ramal
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa d'aigua 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 EN1216E4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos 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), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa d'aigua 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

14 EN11AS74 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de pressió nominal, cos 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), amb volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa de reg 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

15 KJS1U001 u Boca de reg de fosa, sortida tipus Barcelona d'1''1/2, amb pericó i tapa de fosa i amb petit material metàl·lic per
a connexió amb la canonada, instal·lada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona espai lliure 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

16 U0040001 P.A Partida alçada a justificar de subministra i col·locació d'elements i peces auxiliars necessaris per a completar la
instal·lació. Inclou: colzes, T, taps, vàlvules, brides, reduccions, collarins, trampilles, etc. Tot inclòs
completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ PMU-15
Capítol 05  TELECOMUNICACIONS

1 F2224121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora
mitjana i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Espai lliure 1,000 219,000 0,400 0,600 52,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,560
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2 F2264C0F m3 Terraplenada i piconatge per a reomplert de rasa amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades
de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Espai lliure 1,000 219,000 0,400 0,600 52,560 C#*D#*E#*F#

3 Descompte tub -4,000 219,000 0,012 -10,512 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,048

3 GDG3U040 m Prisma de canalització per a instal·lacions de telefonia format per 4 tubs de diàmetre 63 mm i de gruix 1,2 mm
de PVC rígid i dau de recobriment de 30X28 cm de formigó HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Total 219,000 219,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 219,000

4 FDK26A17 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus DM, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Total 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 U006011 UT Projecte de telecomunicacions i despeses de tramitació de la instal.lació elèctrica.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 U00801 P.A Connexió a xarxa existent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nord de l'àmbit 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Sud de l'àmbit 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ PMU-15
Capítol 06  MITJA TENSIÓ

1 U0080100 u Nova extensió de xarxa segons estudi tècnic i econòmic elaborat per la companyia Endesa Distribución Elèctrica
SL Unipersonal (referència de l'estudi EPV9M).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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2 U0080101 u Treballs d'adequació d'instal·lacions existents, segons estudi tècnic i econòmic elaborat per la companyia
Endesa Distribución Elèctrica SL Unipersonal (referència de l'estudi EPV9M).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ PMU-15
Capítol 07  ENLLUMENAT PÚBLIC

1 F2224121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora
mitjana i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C/ Alt Empordà 1,000 125,000 0,400 0,400 20,000 C#*D#*E#*F#

3 C/ Closa dels Frares 1,000 74,700 0,400 0,400 11,952 C#*D#*E#*F#

5 Carril bici 1,000 30,000 0,400 0,400 4,800 C#*D#*E#*F#

6 1,000 8,000 0,400 0,400 1,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,032

2 F2264C0F m3 Terraplenada i piconatge per a reomplert de rasa amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades
de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C/ Alt Empordà 1,000 125,000 0,400 0,400 20,000 C#*D#*E#*F#

3 C/ Closa dels Frares 1,000 74,700 0,400 0,400 11,952 C#*D#*E#*F#

5 Carril bici 1,000 30,000 0,400 0,400 4,800 C#*D#*E#*F#

6 1,000 8,000 0,400 0,400 1,280 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

8 descompte tub -1,000 125,000 0,012 -1,500 C#*D#*E#*F#

9 -1,000 74,700 0,012 -0,896 C#*D#*E#*F#

10 -1,000 38,000 0,012 -0,456 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,180

3 FG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C/ Alt Empordà 1,000 125,000 125,000 C#*D#*E#*F#

2 C#*D#*E#*F#

3 C/ Closa dels Frares 1,000 74,700 74,700 C#*D#*E#*F#

5 Carril bici 1,000 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

6 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 237,700

4 FG21R91G m Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,1 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització
soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enllumenat passos inferiors 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

2 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

5 FG31H564 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV, tetrapolar, de secció 4 x
10 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C/ Alt Empordà 1,000 125,000 125,000 C#*D#*E#*F#

2 tram existent a substituir 1,000 218,000 218,000 C#*D#*E#*F#

4 C/ Closa dels Frares 1,000 74,700 74,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 417,700

6 FG31H554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV, tetrapolar, de secció 4 x
6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carril bici 1,000 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

2 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

4 Passos inferiors 2,000 20,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 78,000

7 FG380602 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x10 mm2, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C/ Alt Empordà 1,000 125,000 125,000 C#*D#*E#*F#

2 tram existent a substituir 1,000 218,000 218,000 C#*D#*E#*F#

3 C#*D#*E#*F#

4 C/ Closa dels Frares 1,000 74,700 74,700 C#*D#*E#*F#

6 Carril bici 1,000 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

7 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

9 Passos inferiors 2,000 20,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 495,700

8 FGD2111D u Placa de connexió a terra  de coure, en forma d'estel (calada), de superfície 0,2 m2, de 2 mm de gruix i soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Lluminàries noves (columna) 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 5,000

9 FDK26257 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 30x30x33 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

10 FHM1U001 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 3,00 m d'alçària, coronament sense platina,
amb base platina i porta, col·locada sobre dau de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Total 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

11 FHNG4C21 u Llumenera antivandàlica de plàstic, tipus aplic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta  de 100 W.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passos inferiors 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

12 FHN84C31 u Llumenera simètrica amb difusor esfèric de plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 150 W, de
preu superior, amb bastidor metàl·lic i allotjament per a equip, acoblada al suport

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Model QSA-10 Carandini o similar 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 Model  SCL versió VB o similar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

13 U00801 P.A Connexió a xarxa existent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carril bici 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Instal·lació vorera 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

14 U0081001 P.A Confecció de projecte de legalització d'enllumenat. Inclou presentació a ICICT o ECA. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ PMU-15
Capítol 08  OBRES DE DRENATGE
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1 F221A220 M3 Perfilat de rec existent amb formació de les terres de la llera, d'amplada variable i excavació de caixa per la
realització de l'obra de drenatge. Inclou l'excavació de tot tipus de terreny, càrrega, transport a abocador i canón,
anivellació i preparació d'aquest  amb mitjans mecànics.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona d'influència espai lliure públic 1,000 25,000 1,000 1,000 25,000 C#*D#*E#*F#

3 Reg lateral carril bici tram 3 1,000 234,000 1,300 0,600 182,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 207,520

2 U007018 ML Canonada de formigó armat classe IV de diametre 600mm., amb junta elastica de goma. Inclou suministrament,
preparació del terreny i fen tot el necessari per deixar l'unitat ben acabada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carril bici tram 2 5,100 5,100 C#*D#*E#*F#

3 Carril bici tram 3 6,900 6,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

3 U007019 UT Construcció d'embocadures de l'obra de drenatge per facilitar l'entrada i sortida d'aigua del rec, per una
canonada de formigo armat de diamtre 600mm. (resolta mitjançant aletes, solera i rastrell de formigó armat i
segons tots els detalls que figuren en el plànols). Inclou totes les operacions necessaries per deixar l'unitat
perfectament acabada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carril bici tram 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Carril bici tram 3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ PMU-15
Capítol 09  SERVEIS AFECTATS

1 U01501 PA Partida alçada a justificar de serveis afectats per l'actuació global. Inclou: desviament de canonada de gas que
actualment consta que passa per dins la parcel·la, desviament de desguassos, trasllat o reposició de pous i
arquetes de serveis varis i tots aquells serveis que es vegin interromputs amb el desenvolupament del present
projecte (inclòs carril bici).

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ PMU-15
Capítol 10  PAVIMENTS

1 F928101L m3 Subbase material seleccionat, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorera C/ Closa dels Frares 1,000 95,000 2,500 0,350 83,125 C#*D#*E#*F#

2 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 83,125

2 F931201J m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorera C/ Closa dels Frares 1,000 95,000 2,500 0,150 35,625 C#*D#*E#*F#

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera C/ Alt Empordà 1,000 125,000 2,350 0,150 44,063 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,688

3 F9365G61 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
transport interior mecànic amb estesa i vibratge mecànic, amb acabat reglejat. Inclòs formació de guals.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorera C/ Closa dels Frares 1,000 95,000 2,500 0,100 23,750 C#*D#*E#*F#

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera C/ Alt Empordà 1,000 125,000 2,350 0,100 29,375 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,125

4 F9E1310A m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb
sorra-ciment  de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland. Inclou formació de guals.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorera C/ Closa dels Frares 1,000 95,000 2,350 223,250 C#*D#*E#*F#

3 Vorera C/ Alt Empordà 1,000 125,000 2,350 293,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 517,000

5 F965A7DH m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I  de 30 a 35 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C/ Closa dels Frares 95,000 95,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 95,000

6 F9787G41 m Rigola de formigó HM-30/P/20/I+E, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 20 cm
d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C/ Closa dels Frares 95,000 95,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 95,000

7 U00701 PA Adequació de gual en vorera existent. El gual serà del tipus vorera deprimida. Inclou: demolició de vorera
existent i configuració del gual amb vorada, base de formigó i acabat amb rajol hidràulic de 20x20x4cm. Tot
inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorera Pitch&Put - pas de peatons 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ PMU-15
Capítol 11  CARRIL BICI
Titol 3 01  ENDERROCS

1 F2135323 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió pas existent C-260 1,000 3,000 0,300 2,700 2,430 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,430

2 F21R1160 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega
sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20 km)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 GIV-6216 2,000 12,500 25,000 C#*D#*E#*F#

3 C/ Closa dels Frares 2,000 12,500 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

4 F2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. Inclòs demolició de vorada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passos inferiors 2,000 12,500 5,750 143,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 143,750

5 F21B1301 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra i situats cada 2 m, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passos inferiors 2,000 5,750 11,500 C#*D#*E#*F#

2 2,000 5,750 11,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ PMU-15
Capítol 11  CARRIL BICI
Titol 3 02  MOVIMENTS DE TERRES
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1 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carril tram 1

2 rasant 1,000 326,340 4,900 1.599,066 C#*D#*E#*F#

3 caixa paviment 1,000 60,000 2,500 0,650 97,500 C#*D#*E#*F#

5 Carril tram 2

6 rasant 1,000 16,600 6,250 103,750 C#*D#*E#*F#

7 caixa paviment 1,000 184,000 2,500 0,600 276,000 C#*D#*E#*F#

9 Carril tram 3

10 caixa paviment 1,000 232,730 2,500 0,600 349,095 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.425,411

2 F2261C0F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades
de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carril bici tram 1

2 Caixa paviment 1,000 60,000 2,500 0,350 52,500 C#*D#*E#*F#

4 Carril bici tram 2

5 Rasant 1,000 6,780 5,200 35,256 C#*D#*E#*F#

6 Caixa paviment 1,000 184,000 2,500 0,350 161,000 C#*D#*E#*F#

8 Carril bici tram 3

9 Rasant 1,000 31,760 31,760 C#*D#*E#*F#

10 Caixa paviment 1,000 232,000 2,500 0,350 203,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 483,516

3 FRI4U161 m3 Escullera feta amb blocs de pedra granítica de 250 a 500 kg de pes col·locats amb pala carregadora.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Laterals carril tram 1 2,000 38,000 2,000 1,000 152,000 C#*D#*E#*F#

2 1,000 17,000 2,000 1,000 34,000 C#*D#*E#*F#

3 2,000 6,500 2,000 1,000 26,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 212,000

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ PMU-15
Capítol 11  CARRIL BICI
Titol 3 03  OBRA DE FÀBRICA

1 U00301 m Subministra i col·locació de marc prefabricat de formigó armat HA-40 de LH=290 cm (exterior) i LV=265 cm
(exterior). Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Caixó GIV-6216 1,000 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

3 Caixó C/ Closa dels Frares 1,000 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,000

2 GD5AU040 m Drenatge amb tub perforat de PVC de D 160 mm, col·locat en rasa i reblert amb material granular fins a 50 cm
per sobre del dren, envoltat de geotèxtil

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Caixó GIV-6216 2,000 22,000 44,000 C#*D#*E#*F#

2 Murs laterals 4,000 5,000 20,000 C#*D#*E#*F#

4 Caixó C/ Closa dels Frares 2,000 27,000 54,000 C#*D#*E#*F#

5 Murs laterals 4,000 5,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 138,000

3 U00110 m Desguàs de pluvials  que inclou excavació, rebliments, tub de sortida PE de  230 mm de diàmetre i connexions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Drenatge lateral murs i caixons

2 Previsió: 4,000 0,500 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 F31521H4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FORMIGÓ DE NETEJA

2 Base murs laterals caixons:

3 1 20,000 0,100 2,000 C#*D#*E#*F#

4 2 17,000 0,100 1,700 C#*D#*E#*F#

5 3 17,000 0,100 1,700 C#*D#*E#*F#

6 4 17,100 0,100 1,710 C#*D#*E#*F#

7 5 17,100 0,100 1,710 C#*D#*E#*F#

9 Base caixons:

10 GIV-6216 77,000 0,100 7,700 C#*D#*E#*F#

11 C/ Closa dels Frares 94,500 0,100 9,450 C#*D#*E#*F#

13 REOMPLERT PERÍMETRE CAIXONS

14 GIV-6216 6,000 22,000 132,000 C#*D#*E#*F#

15 C/ Closa dels Frares 6,500 27,000 175,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 333,470

5 F31524H4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-30/B/20/IIa+Qa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 LLOSA INFERIOR:
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2 Murs laterals caixons

3 1 14,900 0,350 5,215 C#*D#*E#*F#

4 2 12,400 0,350 4,340 C#*D#*E#*F#

5 3 12,400 0,350 4,340 C#*D#*E#*F#

6 4 12,500 0,350 4,375 C#*D#*E#*F#

7 5 12,400 0,350 4,340 C#*D#*E#*F#

9 LLOSA SUPERIOR:

10 caixó GIV-6216 85,800 0,200 17,160 C#*D#*E#*F#

11 caixó C/ Closa dels Frares 105,300 0,200 21,060 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,830

6 F32519G3 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-30/P/20/IIa+Qa de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Murs laterals caixons

2 1 12,070 0,300 3,621 C#*D#*E#*F#

3 10,270 0,300 3,081 C#*D#*E#*F#

4 2 8,350 0,300 2,505 C#*D#*E#*F#

5 7,950 0,300 2,385 C#*D#*E#*F#

6 3 9,250 0,300 2,775 C#*D#*E#*F#

7 8,350 0,300 2,505 C#*D#*E#*F#

8 4 6,300 0,300 1,890 C#*D#*E#*F#

9 9,400 0,300 2,820 C#*D#*E#*F#

10 5 7,000 0,300 2,100 C#*D#*E#*F#

11 5,650 0,300 1,695 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,377

7 F32D3A03 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 100x50 cm, per a murs de contenció de
base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Murs laterals caixons

2 1 12,070 2,000 24,140 C#*D#*E#*F#

3 10,270 2,000 20,540 C#*D#*E#*F#

4 2 8,350 2,000 16,700 C#*D#*E#*F#

5 7,950 2,000 15,900 C#*D#*E#*F#

6 3 9,250 2,000 18,500 C#*D#*E#*F#

7 8,350 2,000 16,700 C#*D#*E#*F#

8 4 6,300 2,000 12,600 C#*D#*E#*F#

9 9,400 2,000 18,800 C#*D#*E#*F#

10 5 7,000 2,000 14,000 C#*D#*E#*F#

11 5,650 2,000 11,300 C#*D#*E#*F#

13 Llosa inferior (1 cara)
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14 1 5,620 0,350 1,967 C#*D#*E#*F#

15 4,030 0,350 1,411 C#*D#*E#*F#

16 2 3,350 0,350 1,173 C#*D#*E#*F#

17 3,610 0,350 1,264 C#*D#*E#*F#

18 3 4,000 0,350 1,400 C#*D#*E#*F#

19 4,000 0,350 1,400 C#*D#*E#*F#

20 4 3,030 0,350 1,061 C#*D#*E#*F#

21 5,230 0,350 1,831 C#*D#*E#*F#

22 5 4,000 0,350 1,400 C#*D#*E#*F#

23 4,000 0,350 1,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 183,487

8 F32B300P kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Murs laterals caixons:

2 1 12,070 0,300 60,000 217,260 C#*D#*E#*F#

3 10,270 0,300 50,000 154,050 C#*D#*E#*F#

4 2 8,350 0,300 50,000 125,250 C#*D#*E#*F#

5 7,950 0,300 50,000 119,250 C#*D#*E#*F#

6 3 9,250 0,300 50,000 138,750 C#*D#*E#*F#

7 8,350 0,300 50,000 125,250 C#*D#*E#*F#

8 4 6,300 0,300 50,000 94,500 C#*D#*E#*F#

9 9,400 0,300 50,000 141,000 C#*D#*E#*F#

10 5 7,000 0,300 50,000 105,000 C#*D#*E#*F#

11 5,650 0,300 50,000 84,750 C#*D#*E#*F#

12 Llosa superior caixons:

13 GIV-6216 85,800 0,200 68,000 1.166,880 C#*D#*E#*F#

14 C/ Closa dels Frares 105,300 0,200 68,000 1.432,080 C#*D#*E#*F#

16 Solera murs laterals caixons

17 1 14,900 0,350 50,000 260,750 C#*D#*E#*F#

18 2 12,400 0,350 50,000 217,000 C#*D#*E#*F#

19 3 12,400 0,350 50,000 217,000 C#*D#*E#*F#

20 4 12,500 0,350 50,000 218,750 C#*D#*E#*F#

21 5 12,400 0,350 50,000 217,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.034,520

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ PMU-15
Capítol 11  CARRIL BICI
Titol 3 04  PAVIMENTACIO
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1 F931201J m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carril tram 1 1,000 60,000 2,500 0,150 22,500 C#*D#*E#*F#

3 Carril tram 2 1,000 20,000 2,500 0,150 7,500 C#*D#*E#*F#

4 1,000 234,000 2,500 0,200 117,000 C#*D#*E#*F#

6 Carril tram 3 1,000 232,000 2,500 0,200 116,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 263,000

2 F9G1D2G5 m3 Paviment de formigó sense additius HP-40 de resistència a flexotracció i consistència plàstica, escampat amb
transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic i acabat remolinat mecànic

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carril bici tram 1 1,000 60,000 2,500 0,160 24,000 C#*D#*E#*F#

3 Carril bici tram 2 1,000 20,000 2,500 0,160 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

3 F9A1201J m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carril tram 2 1,000 234,000 2,500 0,050 29,250 C#*D#*E#*F#

3 Carril tram 3 1,000 232,000 2,500 0,050 29,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 58,250

4 U001013 M2 Reposició de paviment afectat. Inclou: paviment d'aglomerta asfàltic amb regs d'adherència, així com reposició
d'illeta central.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carretera GIV-6216 1,000 12,500 5,750 71,875 C#*D#*E#*F#

3 C/ Closa dels Frares 1,000 12,500 5,750 71,875 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 143,750

5 U90014 u Unitat completa pel trasllat a l'obra de la maquinària i diferents equips per a l'estesa de l'aglomerat asfàltic en
calent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Trasllat maquinaria 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 U00701 PA Adequació de gual en vorera existent. El gual serà del tipus vorera deprimida. Inclou: demolició de vorera
existent i configuració del gual amb vorada, base de formigó i acabat amb rajol hidràulic de 20x20x4cm. Tot
inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sud C/ Alt Empordà 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ PMU-15
Capítol 11  CARRIL BICI
Titol 3 05  VARIS

1 GB2AA001 m Perfil longitudinal flexible per a protecció de motocicletes, d'acer laminat en calent S235JR segons UNE EN
10025 i galvanitzat en calent per inmersió segons UNE -EN ISO 1461, de secció plana trapezoidal, amb un
desenvolupanent de 400 mm, per a barreres de seguretat, nivell de contenció N2 segons norma UNE-EN 1317-2
i nivel I segons norma UNE 135900, col·locat sobre suport, incloent part proporcional d'elements de fixació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Laterals caixons passos inferiors 2,000 5,750 11,500 C#*D#*E#*F#

2 2,000 5,750 11,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

2 GB2B4123 u Suport de perfil, C-120 per a barreres de seguretat flexibles, entre 0,75 i 1 m de llargària, amb un amortidor,
col·locat soldat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Laterals caixons passos inferiors 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#

2 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ PMU-15
Capítol 12  SENYALITZACIÓ VIÀRIA

1 GBA1U210 m Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o
amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Lateral C/ Closa Frares 1,000 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#

3 Aparcament C/ Alt Empordà 1,000 65,400 65,400 C#*D#*E#*F#

4 1,000 65,900 65,900 C#*D#*E#*F#

5 11,000 2,250 24,750 C#*D#*E#*F#

6 11,000 2,250 24,750 C#*D#*E#*F#

8 Lateral C/ Alt Empordà 1,000 31,300 31,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 302,100

2 GBA31001 m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el
paviment, línia de detenció, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Senyal STOP 1,000 3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#
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3 Pas peatons 1,000 4,500 7,500 33,750 C#*D#*E#*F#

4 1,000 10,000 6,000 60,000 C#*D#*E#*F#

6 Fletxa carril bici 1,000 4,000 1,500 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 108,750

3 GBBZU005 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit, inclòs
fonamentació i col·locació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pas de peatons 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 Aparcament 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

5 Via compartida 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 GBB1U910 u Muntatge de placa per a senyals de trànsit de qualsevol tipus. Inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure la placa ni el suport, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pas de peatons 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

2 0,000

3 Aparcament 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 0,000

5 Via compartida 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5 GBB1U110 u Placa de 60 cm, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pas de peatons 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

2 0,000

3 Aparcament 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 0,000

5 Via compartida 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ PMU-15
Capítol 13  MOBILIARI URBÀ

1 F227R00F m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona pícnic 3,000 1,800 1,650 8,910 C#*D#*E#*F#

2 0,000
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3 Gimnàstica a l'aire lliure 1,000 6,790 4,890 33,203 C#*D#*E#*F#

4 1,000 4,090 3,550 14,520 C#*D#*E#*F#

5 1,000 1,500 2,000 3,000 C#*D#*E#*F#

6 1,000 1,500 1,500 2,250 C#*D#*E#*F#

7 1,000 6,200 4,500 27,900 C#*D#*E#*F#

8 1,000 4,400 4,200 18,480 C#*D#*E#*F#

9 1,000 4,100 4,000 16,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 124,663

2 F9G13485 m3 Paviment de formigó sense additius HM-30/B/20/I+F de consistència tova, grandària màxima del granulat, 20
mm, escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge mecànic i acabat remolinat mecànic

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona pícnic 3,000 1,800 1,650 0,250 2,228 C#*D#*E#*F#

3 Gimnàstica a l'aire lliure 1,000 6,790 4,890 0,250 8,301 C#*D#*E#*F#

4 1,000 4,090 3,550 0,250 3,630 C#*D#*E#*F#

5 1,000 1,500 2,000 0,250 0,750 C#*D#*E#*F#

6 1,000 1,500 1,500 0,250 0,563 C#*D#*E#*F#

7 1,000 6,200 4,500 0,250 6,975 C#*D#*E#*F#

8 1,000 4,400 4,200 0,250 4,620 C#*D#*E#*F#

9 1,000 4,100 4,000 0,250 4,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,167

3 U01002 u Subministra i muntatge de circuit vital Grup D.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 U01003 u Subministra i muntatge de patins.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 U01004 u Subministra i muntatge de pèndol doble.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 U01005 u Subministra i muntatge de rem.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 U01006 u Subministra i muntatge de dorsal assegut.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 U01007 u Subministra i muntatge de gir de cintura.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 U01008 u Subministra i muntatge de roda de muscles.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ PMU-15
Capítol 14  JARDINERIA

1 FR472N38 u Subministrament de Pinus pinea d'alçària de 125 a 150 cm, en contenidor  de 10 a 30 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sistema espai lliure 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

2 FR43442D u Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5
cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona de jocs 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ PMU-15
Capítol 15  GESTIÓ DE RESIDUS

1 F2R64269 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km. Inclou cànon
d'abocament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enderrocs generals:

2 Edificació 1,000 283,970 283,970 C#*D#*E#*F#

3 Barrera 1,000 96,100 0,500 0,100 4,805 C#*D#*E#*F#

4 Vorades i rigoles 1,000 5,000 0,350 0,350 0,613 C#*D#*E#*F#

5 1,000 30,350 0,150 0,350 1,593 C#*D#*E#*F#

6 Paviment bituminós 1,000 45,600 0,100 4,560 C#*D#*E#*F#

7 Vegetacio 4,000 6,000 2,000 0,600 28,800 C#*D#*E#*F#

9 Rases serveis - paviments:

10 Residuals 1,000 133,200 0,150 19,980 C#*D#*E#*F#

11 Aigua potable 1,000 7,360 0,150 1,104 C#*D#*E#*F#

12 MT 1,000 20,000 0,150 3,000 C#*D#*E#*F#

13 Gas 1,000 150,000 0,150 22,500 C#*D#*E#*F#

15 Enderrocs carril bici:

16 Mur 1,000 2,430 2,430 C#*D#*E#*F#

17 Paviment bituminós 1,000 112,500 0,150 16,875 C#*D#*E#*F#

18 Barrera 1,000 18,000 0,500 0,100 0,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 391,130

2 G24120DA m3 Transport de terres a abocador autoritzat, amb camió de 24 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km. Inclòs cànon d'abocament.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Moviment de terres general:

2 1,000 8.872,000 0,200 1.774,400 C#*D#*E#*F#

3 1,000 242,500 242,500 C#*D#*E#*F#

5 Moviment de terres carril bici

6 Desmunt 1,000 2.425,410 2.425,410 C#*D#*E#*F#

8 Terraplè amb terres de la propia obra -1,000 483,510 -483,510 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.958,800

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ PMU-15
Capítol 16  DESVIAMENT PROVISIONAL DEL TRÀNSIT

1 U00901 PA Desviament provisional de trànsit. Inclou adequació de traçat provisional (tot-ú + aglomerat asfàltic),
senyalització vertical i horitzontal, il·luminació provisional, reposició de paviment malmès i tots els treballs
necessaris, segons normativa vigent. Inclou les gestions necessàries per obtenir l'autorització de l'Administració
competent.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ PMU-15
Capítol 17  SEGURETAT I SALUT

1 U012001 UT Mesures de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, en compliment de la normativa vigent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ PMU-15

Capítol 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

1 F2111131 m3 Demolició de petites edificacions d'obra de fàbrica amb
retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre
camió (P - 3)

18,54 283,977 5.264,93

2 F21B1301 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges
clavats a terra i situats cada 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió (P - 11)

5,78 96,100 555,46

3 F2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó
amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o
contenidor (P - 6)

4,61 5,000 23,05

4 F2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 5)

3,75 30,350 113,81

5 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó,
fins a una fondària de 20 cm (P - 56)

3,30 79,280 261,62

6 F2194XE1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix
i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 9)

12,23 45,600 557,69

7 F21R1160 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, deixant la soca a la
vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb
pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny
de 20 km) (P - 12)

55,67 2,000 111,34

8 U001005 u D'excavació de cates per a localització de serveis en qualsevol tipus
de terreny (inclou roca i terreny compacte) i fins a 2 m. de fons, amb
retroexcavadora i martell trencador. Inclou la càrrega dels porductes
sobrants sobre camió i el transport del material de rebuig a l'abocador.
(P - 73)

100,71 8,000 805,68

9 F2211020 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega de
residus sobre camió. Inclou enderroc de l'antic traçat de la Carretera
de Sant Pere. (P - 13)

0,56 8.872,000 4.968,32

10 F2212129 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, amb mitjans
mecànics, transport fins al lloc d'aplec i formació de piles per a la seva
conservació (P - 14)

6,05 242,500 1.467,13

TOTAL Capítol 01.01 14.129,03

Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ PMU-15

Capítol 02 XARXA D'AIGÜES RESIDUALS

1 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó,
fins a una fondària de 20 cm (P - 56)

3,30 444,000 1.465,20

2 F2194JE1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a
15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega
sobre camió (P - 7)

14,73 133,200 1.962,04

3 F2224121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny fluix, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a
la vora (P - 16)

7,03 106,560 749,12

4 FD7JG186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 250 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 37)

12,32 222,000 2.735,04

5 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim,
amb sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en
tongades de 25 cm, com a màxim (P - 20)

29,99 49,062 1.471,37
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6 F2264C0F m3 Terraplenada i piconatge per a reomplert de rasa amb material
seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 95 % del PM (P - 18)

5,22 46,620 243,36

7 U001001 M2 Reposició de paviment afectat. Inclou: vorades i paviment de formigó
de fins a 15 cm de gruix, acabat amb rajol hidràulic i/o paviment de
mescla bituminosa fins a 16cm de gruix.
(P - 71)

38,80 133,200 5.168,16

8 FDK262G7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació (P - 40)

98,82 2,000 197,64

9 U002014 UT Previsió de connexió a estació de bombament existent. (P - 76) 326,00 1,000 326,00

TOTAL Capítol 01.02 14.317,93

Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ PMU-15

Capítol 03 XARXA D'AIGÜES PLUJANES

1 F2224121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny fluix, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a
la vora (P - 16)

7,03 33,600 236,21

2 FD7JJ186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 315 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 38)

19,53 27,500 537,08

3 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim,
amb sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en
tongades de 25 cm, com a màxim (P - 20)

29,99 8,882 266,37

4 F2264C0F m3 Terraplenada i piconatge per a reomplert de rasa amb material
seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 95 % del PM (P - 18)

5,22 20,750 108,32

5 FD5GU020 m Canal prefabricada de formigó de 50 x 67 cm amb cobertura de
formigó i reixa de fossa dúctil, col·locada sobre llit de formigó
HM-20/B/20/I de 10 cm de gruix, totalment acabada (P - 36)

124,97 6,500 812,31

6 U002014 UT Previsió de connexió a estació de bombament existent. (P - 76) 326,00 1,000 326,00

TOTAL Capítol 01.03 2.286,29

Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ PMU-15

Capítol 04 ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE I REG

1 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó,
fins a una fondària de 20 cm (P - 56)

3,30 36,800 121,44

2 F2194XB1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix
i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 8)

8,16 7,360 60,06

3 F2224121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny fluix, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a
la vora (P - 16)

7,03 56,238 395,35

4 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim,
amb sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en
tongades de 25 cm, com a màxim (P - 20)

29,99 28,427 852,53

5 F2264C0F m3 Terraplenada i piconatge per a reomplert de rasa amb material
seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 95 % del PM (P - 18)

5,22 30,129 157,27

euros
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6 U001002 M2 Reposició de paviment afectat. Inclou: vorades i paviment de formigó
de fins a 15 cm de gruix, acabat amb rajol hidràulic i/o paviment de
mescla bituminosa fins a 10cm de gruix.
(P - 72)

38,80 7,360 285,57

7 FFB1F625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de
plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 43)

41,98 23,900 1.003,32

8 FFB16655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 42)

8,10 176,950 1.433,30

9 FDK262G7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació (P - 40)

98,82 2,000 197,64

10 FDK26257 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 30x30x33 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació (P - 39)

50,15 6,000 300,90

11 KJM12407 u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de
diàmetre nominal 1´´1/4, connectat a una bateria o a un ramal (P - 68)

135,58 1,000 135,58

12 KJM1240F u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions embridades de
diàmetre nominal 3´´, connectat a una bateria o a un ramal (P - 69)

716,47 1,000 716,47

13 EN1216E4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos 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), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de
canalització soterrada (P - 2)

224,90 3,000 674,70

14 EN11AS74 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´1/4, de
16 bar de pressió nominal, cos 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), amb volant de
fosa, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 1)

51,93 3,000 155,79

15 KJS1U001 u Boca de reg de fosa, sortida tipus Barcelona d'1''1/2, amb pericó i tapa
de fosa i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada,
instal·lada (P - 70)

179,07 2,000 358,14

16 U0040001 P.A Partida alçada a justificar de subministra i col·locació d'elements i
peces auxiliars necessaris per a completar la instal·lació. Inclou:
colzes, T, taps, vàlvules, brides, reduccions, collarins, trampilles, etc.
Tot inclòs completament acabat. (P - 78)

2.450,00 1,000 2.450,00

TOTAL Capítol 01.04 9.298,06

Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ PMU-15

Capítol 05 TELECOMUNICACIONS

1 F2224121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny fluix, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a
la vora (P - 16)

7,03 52,560 369,50

2 F2264C0F m3 Terraplenada i piconatge per a reomplert de rasa amb material
seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 95 % del PM (P - 18)

5,22 42,048 219,49

3 GDG3U040 m Prisma de canalització per a instal·lacions de telefonia format per 4
tubs de diàmetre 63 mm i de gruix 1,2 mm de PVC rígid i dau de
recobriment de 30X28 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 67)

16,48 219,000 3.609,12

euros



Pressupost urbanització sector rotonda Castelló Nou (PMU-15)

PRESSUPOST Data: 02/08/17 Pàg.: 4

4 FDK26A17 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus DM, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació (P - 41)

835,38 3,000 2.506,14

5 U006011 UT Projecte de telecomunicacions i despeses de tramitació de la
instal.lació elèctrica.
(P - 79)

1.750,00 1,000 1.750,00

6 U00801 P.A Connexió a xarxa existent (P - 83) 780,00 2,000 1.560,00

TOTAL Capítol 01.05 10.014,25

Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ PMU-15

Capítol 06 MITJA TENSIÓ

1 U0080100 u Nova extensió de xarxa segons estudi tècnic i econòmic elaborat per la
companyia Endesa Distribución Elèctrica SL Unipersonal (referència
de l'estudi EPV9M).  (P - 84)

42.166,39 1,000 42.166,39

2 U0080101 u Treballs d'adequació d'instal·lacions existents, segons estudi tècnic i
econòmic elaborat per la companyia Endesa Distribución Elèctrica SL
Unipersonal (referència de l'estudi EPV9M). (P - 85)

7.867,95 1,000 7.867,95

TOTAL Capítol 01.06 50.034,34

Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ PMU-15

Capítol 07 ENLLUMENAT PÚBLIC

1 F2224121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny fluix, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a
la vora (P - 16)

7,03 38,032 267,36

2 F2264C0F m3 Terraplenada i piconatge per a reomplert de rasa amb material
seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 95 % del PM (P - 18)

5,22 35,180 183,64

3 FG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 45)

2,01 237,700 477,78

4 FG21R91G m Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 3 J,
resistència a compressió de 250 N, d'1,1 mm de gruix, amb unió
encolada i com a canalització soterrada (P - 44)

2,32 40,000 92,80

5 FG31H564 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RVFV, tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb armadura de
fleix d'acer i coberta del cable de PVC, col·locat en tub (P - 47)

3,56 417,700 1.487,01

6 FG31H554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RVFV, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb armadura de
fleix d'acer i coberta del cable de PVC, col·locat en tub (P - 46)

2,91 78,000 226,98

7 FG380602 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x10 mm2, muntat
superficialment (P - 48)

3,80 495,700 1.883,66

8 FGD2111D u Placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel (calada), de
superfície 0,2 m2, de 2 mm de gruix i soterrada (P - 49)

47,87 5,000 239,35

9 FDK26257 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 30x30x33 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació (P - 39)

50,15 5,000 250,75

10 FHM1U001 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 3,00
m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta,

530,35 5,000 2.651,75

euros
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col·locada sobre dau de formigó (P - 50)

11 FHNG4C21 u Llumenera antivandàlica de plàstic, tipus aplic, amb làmpada de vapor
de sodi a pressió alta  de 100 W. (P - 52)

220,49 4,000 881,96

12 FHN84C31 u Llumenera simètrica amb difusor esfèric de plàstic, amb làmpada de
vapor de sodi a pressió alta de 150 W, de preu superior, amb bastidor
metàl·lic i allotjament per a equip, acoblada al suport (P - 51)

321,96 5,000 1.609,80

13 U00801 P.A Connexió a xarxa existent (P - 83) 780,00 2,000 1.560,00

14 U0081001 P.A Confecció de projecte de legalització d'enllumenat. Inclou presentació
a ICICT o ECA. Tot inclòs. (P - 86)

1.500,00 1,000 1.500,00

TOTAL Capítol 01.07 13.312,84

Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ PMU-15

Capítol 08 OBRES DE DRENATGE

1 F221A220 M3 Perfilat de rec existent amb formació de les terres de la llera,
d'amplada variable i excavació de caixa per la realització de l'obra de
drenatge. Inclou l'excavació de tot tipus de terreny, càrrega, transport a
abocador i canón, anivellació i preparació d'aquest amb mitjans
mecànics. (P - 15)

3,30 207,520 684,82

2 U007018 ML Canonada de formigó armat classe IV de diametre 600mm., amb junta
elastica de goma. Inclou suministrament, preparació del terreny i fen
tot el necessari per deixar l'unitat ben acabada. (P - 81)

55,00 12,000 660,00

3 U007019 UT Construcció d'embocadures de l'obra de drenatge per facilitar l'entrada
i sortida d'aigua del rec, per una canonada de formigo armat de
diamtre 600mm. (resolta mitjançant aletes, solera i rastrell de formigó
armat i segons tots els detalls que figuren en el plànols). Inclou totes
les operacions necessaries per deixar l'unitat perfectament acabada.
(P - 82)

680,16 2,000 1.360,32

TOTAL Capítol 01.08 2.705,14

Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ PMU-15

Capítol 09 SERVEIS AFECTATS

1 U01501 PA Partida alçada a justificar de serveis afectats per l'actuació global.
Inclou: desviament de canonada de gas que actualment consta que
passa per dins la parcel·la, desviament de desguassos, trasllat o
reposició de pous i arquetes de serveis varis i tots aquells serveis que
es vegin interromputs amb el desenvolupament del present projecte
(inclòs carril bici). (P - 96)

15.000,00 1,000 15.000,00

TOTAL Capítol 01.09 15.000,00

Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ PMU-15

Capítol 10 PAVIMENTS

1 F928101L m3 Subbase material seleccionat, amb estesa i piconatge del material al
100 % del PM (P - 27)

20,37 83,125 1.693,26

2 F931201J m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del
PM (P - 28)

30,12 79,688 2.400,20

3 F9365G61 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic
amb estesa i vibratge mecànic, amb acabat reglejat. Inclòs formació de

80,51 53,125 4.277,09

euros
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guals. (P - 29)

4 F9E1310A m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
superior, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de
ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland. Inclou formació de guals.
(P - 33)

22,86 517,000 11.818,62

5 F965A7DH m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I
de 30 a 35 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5 (P - 30)

25,20 95,000 2.394,00

6 F9787G41 m Rigola de formigó HM-30/P/20/I+E, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, de 20 cm d'amplària i de 25 a 30 cm
d'alçària, acabat remolinat (P - 31)

6,24 95,000 592,80

7 U00701 PA Adequació de gual en vorera existent. El gual serà del tipus vorera
deprimida. Inclou: demolició de vorera existent i configuració del gual
amb vorada, base de formigó i acabat amb rajol hidràulic de
20x20x4cm. Tot inclòs completament acabat. (P - 80)

285,00 1,000 285,00

TOTAL Capítol 01.10 23.460,97

Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ PMU-15

Capítol 11 CARRIL BICI

Titol 3 01 ENDERROCS

1 F2135323 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (P - 4)

45,81 2,430 111,32

2 F21R1160 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, deixant la soca a la
vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb
pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny
de 20 km) (P - 12)

55,67 6,000 334,02

3 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó,
fins a una fondària de 20 cm (P - 56)

3,30 50,000 165,00

4 F2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix
i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió. Inclòs demolició de vorada. (P - 10)

4,02 143,750 577,88

5 F21B1301 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges
clavats a terra i situats cada 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió (P - 11)

5,78 23,000 132,94

TOTAL Titol 3 01.11.01 1.321,16

Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ PMU-15

Capítol 11 CARRIL BICI

Titol 3 02 MOVIMENTS DE TERRES

1 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 57)

2,51 2.425,411 6.087,78

2 F2261C0F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material
seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 95 % del PM (P - 17)

5,22 483,516 2.523,95

3 FRI4U161 m3 Escullera feta amb blocs de pedra granítica de 250 a 500 kg de pes
col·locats amb pala carregadora. (P - 55)

39,78 212,000 8.433,36

TOTAL Titol 3 01.11.02 17.045,09

euros
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Capítol 11 CARRIL BICI

Titol 3 03 OBRA DE FÀBRICA

1 U00301 m Subministra i col·locació de marc prefabricat de formigó armat HA-40
de LH=290 cm (exterior) i LV=265 cm (exterior). Tot inclòs
completament acabat. (P - 77)

1.151,50 49,000 56.423,50

2 GD5AU040 m Drenatge amb tub perforat de PVC de D 160 mm, col·locat en rasa i
reblert amb material granular fins a 50 cm per sobre del dren, envoltat
de geotèxtil (P - 66)

19,71 138,000 2.719,98

3 U00110 m Desguàs de pluvials que inclou excavació, rebliments, tub de sortida
PE de  230 mm de diàmetre i connexions. (P - 75)

75,79 2,000 151,58

4 F31521H4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/20/I, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba (P - 22)

89,83 333,470 29.955,61

5 F31524H4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-30/B/20/IIa+Qa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba (P - 23)

115,75 60,830 7.041,07

6 F32519G3 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim,
HA-30/P/20/IIa+Qa de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm i abocat amb cubilot (P - 24)

106,36 25,377 2.699,10

7 F32D3A03 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de
100x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a
dues cares, d'una alçària <= 3 m (P - 26)

15,20 183,487 2.789,00

8 F32B300P kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de
3 m, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
(P - 25)

1,19 5.034,520 5.991,08

TOTAL Titol 3 01.11.03 107.770,92

Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ PMU-15

Capítol 11 CARRIL BICI

Titol 3 04 PAVIMENTACIO

1 F931201J m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del
PM (P - 28)

30,12 263,000 7.921,56

2 F9G1D2G5 m3 Paviment de formigó sense additius HP-40 de resistència a flexotracció
i consistència plàstica, escampat amb transport interior mecànic,
estesa i vibratge mecànic i acabat remolinat mecànic (P - 35)

89,27 32,000 2.856,64

3 F9A1201J m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del
PM (P - 32)

26,05 58,250 1.517,41

4 U001013 M2 Reposició de paviment afectat. Inclou: paviment d'aglomerta asfàltic
amb regs d'adherència, així com reposició d'illeta central.
(P - 74)

48,80 143,750 7.015,00

5 U90014 u Unitat completa pel trasllat a l'obra de la maquinària i diferents equips
per a l'estesa de l'aglomerat asfàltic en calent. (P - 97)

2.500,00 1,000 2.500,00

6 U00701 PA Adequació de gual en vorera existent. El gual serà del tipus vorera
deprimida. Inclou: demolició de vorera existent i configuració del gual
amb vorada, base de formigó i acabat amb rajol hidràulic de
20x20x4cm. Tot inclòs completament acabat. (P - 80)

285,00 1,000 285,00

TOTAL Titol 3 01.11.04 22.095,61

Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ PMU-15

euros
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PRESSUPOST Data: 02/08/17 Pàg.: 8

Capítol 11 CARRIL BICI

Titol 3 05 VARIS

1 GB2AA001 m Perfil longitudinal flexible per a protecció de motocicletes, d'acer
laminat en calent S235JR segons UNE EN 10025 i galvanitzat en
calent per inmersió segons UNE -EN ISO 1461, de secció plana
trapezoidal, amb un desenvolupanent de 400 mm, per a barreres de
seguretat, nivell de contenció N2 segons norma UNE-EN 1317-2 i nivel
I segons norma UNE 135900, col·locat sobre suport, incloent part
proporcional d'elements de fixació (P - 59)

18,43 23,000 423,89

2 GB2B4123 u Suport de perfil, C-120 per a barreres de seguretat flexibles, entre 0,75
i 1 m de llargària, amb un amortidor, col·locat soldat (P - 60)

31,72 20,000 634,40

TOTAL Titol 3 01.11.05 1.058,29

Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ PMU-15

Capítol 12 SENYALITZACIÓ VIÀRIA

1 GBA1U210 m Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments,
amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 61)

0,70 302,100 211,47

2 GBA31001 m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols,
zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el paviment, línia de
detenció, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P - 62)

10,58 108,750 1.150,58

3 GBBZU005 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la
col·locació d'una senyal de trànsit, inclòs fonamentació i col·locació (P
- 65)

102,50 6,000 615,00

4 GBB1U910 u Muntatge de placa per a senyals de trànsit de qualsevol tipus. Inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure la placa ni el suport,
totalment col·locada (P - 64)

20,64 6,000 123,84

5 GBB1U110 u Placa de 60 cm, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada (P - 63)

63,31 6,000 379,86

TOTAL Capítol 01.12 2.480,75

Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ PMU-15

Capítol 13 MOBILIARI URBÀ

1 F227R00F m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM (P - 19) 1,18 124,663 147,10

2 F9G13485 m3 Paviment de formigó sense additius HM-30/B/20/I+F de consistència
tova, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat mitjançant
bombeig, estesa i vibratge mecànic i acabat remolinat mecànic (P - 34)

102,02 31,167 3.179,66

3 U01002 u Subministra i muntatge de circuit vital Grup D.  (P - 88) 2.875,00 1,000 2.875,00

4 U01003 u Subministra i muntatge de patins. (P - 89) 495,00 1,000 495,00

5 U01004 u Subministra i muntatge de pèndol doble. (P - 90) 495,00 1,000 495,00

6 U01005 u Subministra i muntatge de rem. (P - 91) 495,00 1,000 495,00

7 U01006 u Subministra i muntatge de dorsal assegut. (P - 92) 895,00 1,000 895,00

8 U01007 u Subministra i muntatge de gir de cintura. (P - 93) 495,00 1,000 495,00

9 U01008 u Subministra i muntatge de roda de muscles. (P - 94) 495,00 1,000 495,00

euros
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TOTAL Capítol 01.13 9.571,76

Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ PMU-15

Capítol 14 JARDINERIA

1 FR472N38 u Subministrament de Pinus pinea d'alçària de 125 a 150 cm, en
contenidor  de 10 a 30 l (P - 54)

35,24 28,000 986,72

2 FR43442D u Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 25 a 30 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75
cm segons fórmules NTJ (P - 53)

154,92 2,000 309,84

TOTAL Capítol 01.14 1.296,56

Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ PMU-15

Capítol 15 GESTIÓ DE RESIDUS

1 F2R64269 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km.
Inclou cànon d'abocament. (P - 21)

7,22 391,130 2.823,96

2 G24120DA m3 Transport de terres a abocador autoritzat, amb camió de 24 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
menys de 20 km. Inclòs cànon d'abocament. (P - 58)

2,64 3.958,800 10.451,23

TOTAL Capítol 01.15 13.275,19

Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ PMU-15

Capítol 16 DESVIAMENT PROVISIONAL DEL TRÀNSIT

1 U00901 PA Desviament provisional de trànsit. Inclou adequació de traçat
provisional (tot-ú + aglomerat asfàltic), senyalització vertical i
horitzontal, il·luminació provisional, reposició de paviment malmès i
tots els treballs necessaris, segons normativa vigent. Inclou les
gestions necessàries per obtenir l'autorització de l'Administració
competent. (P - 87)

30.000,00 1,000 30.000,00

TOTAL Capítol 01.16 30.000,00

Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ PMU-15

Capítol 17 SEGURETAT I SALUT

1 U012001 UT Mesures de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, en compliment
de la normativa vigent. (P - 95)

8.218,96 1,000 8.218,96

TOTAL Capítol 01.17 8.218,96

euros
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 02/08/17 Pàg.: 1

NIVELL 3: Titol 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.11.01  ENDERROCS 1.321,16

Titol 3 01.11.02  MOVIMENTS DE TERRES 17.045,09

Titol 3 01.11.03  OBRA DE FÀBRICA 107.770,92

Titol 3 01.11.04  PAVIMENTACIO 22.095,61

Titol 3 01.11.05  VARIS 1.058,29

Capítol 01.11  CARRIL BICI 149.291,07

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
149.291,07

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES 14.129,03

Capítol 01.02  XARXA D'AIGÜES RESIDUALS 14.317,93

Capítol 01.03  XARXA D'AIGÜES PLUJANES 2.286,29

Capítol 01.04  ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE I REG 9.298,06

Capítol 01.05  TELECOMUNICACIONS 10.014,25

Capítol 01.06  MITJA TENSIÓ 50.034,34

Capítol 01.07  ENLLUMENAT PÚBLIC 13.312,84

Capítol 01.08  OBRES DE DRENATGE 2.705,14

Capítol 01.09  SERVEIS AFECTATS 15.000,00

Capítol 01.10  PAVIMENTS 23.460,97

Capítol 01.11  CARRIL BICI 149.291,07

Capítol 01.12  SENYALITZACIÓ VIÀRIA 2.480,75

Capítol 01.13  MOBILIARI URBÀ 9.571,76

Capítol 01.14  JARDINERIA 1.296,56

Capítol 01.15  GESTIÓ DE RESIDUS 13.275,19

Capítol 01.16  DESVIAMENT PROVISIONAL DEL TRÀNSIT 30.000,00

Capítol 01.17  SEGURETAT I SALUT 8.218,96

Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ PMU-15 368.693,14

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
368.693,14

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ PMU-15 368.693,14

368.693,14

euros



Pressupost urbanització sector rotonda Castelló Nou (PMU-15)

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 368.693,14

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE € 368.693,14

21 % IVA SOBRE 368.693,14............................................................................................. 77.425,56

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 446.118,70

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a 

quatre-cents quaranta-sis mil  cent divuit euros amb setanta centims
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7. CONCLUSIÓ 

Amb tot el que s’ha exposat en el present document, i en la resta de documents que 

composen el projecte constructiu, es considera que les obres estan suficientment 

definides per a poder-les executar correctament i se sotmet la seva aprovació als 

òrgans de l’administració.  

 

 

 

Castelló d’Empúries, agost de 2017 

L’autor del projecte: 

 

 

Jordi Quera Miró 

Enginyer de camins, canals i ports (Col·legiat núm. 6.513) 
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