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Quadre de mà d'obra

1 Oficial 1a 24,0000 1.177,8300 h 28.267,92
2 Oficial 1a ferrallista 21,9900 263,5000 h 5.794,37
3 Oficial 1a electricista 24,8000 933,0270 h 23.139,07
4 Oficial 1a muntador 24,8000 1.041,1600 h 25.820,77
5 Oficial 1a  d'obra pública 24,0000 4.901,4390 h 117.634,54
6 Oficial 1a jardiner 24,7100 39,0000 h 963,69
7 Ajudant ferrallista 19,5300 263,5000 h 5.146,16
8 Ajudant electricista 21,2800 884,2820 h 18.817,52
9 Ajudant muntador 21,3100 1.505,3200 h 32.078,37
10 Ajudant jardiner 21,9300 19,5000 h 427,64
11 Manobre 18,3900 6.193,0899 h 113.890,92
12 Manobre especialista 19,0300 6.513,1979 h 123.946,16
13 Oficial 1ª lampista. 16,1800 1.293,1520 h 20.923,20
14 Oficial 1ª muntador. 16,1800 9,2000 h 148,86
15 Oficial 1ª construcció. 15,6700 5.148,9840 h 80.684,58
16 Oficial 1ª enrajolador. 15,6700 0,3100 h 4,86
17 Oficial 2ª construcció. 15,4300 386,4000 h 5.962,15
18 Ajudant enrajolador. 14,7000 0,3100 h 4,56
19 Ajudant muntador. 14,7000 9,2000 h 135,24
20 Ajudant lampista. 14,6800 649,5200 h 9.534,95
21 Peó ordinari construcció. 14,3100 7.482,1240 h 107.069,19

Import total: 720.394,72

Riells i Viabrea, Juny de 2013
arquitecte

Xavier Roman Viñas
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Quadre de maquinària

1 Compressor amb dos martells pneumàtics 16,5800 43,8640h 727,27
2 Retroexcavadora amb martell trencador 68,3100 1.519,4660h 103.794,72
3 Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h 2,9300 922,8000h 2.703,80
4 Equip de màquina de serra de disc de diamant per a

tallar 14,6100 922,8000h 13.482,11
5 Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics,  de 117 kW 56,0300 328,0367h 18.379,90
6 Retroexcavadora petita 42,2700 44,8000h 1.893,70
7 Retroexcavadora mitjana 60,3800 2.414,3090h 145.775,98
8 Retroexcavadora gran sobre erugues 182,4900 281,6170h 51.392,29
9 Retroexcavadora mitjana amb bivalva batilon 64,0100 95,5800h 6.118,08
10 Motoanivelladora petita 56,9500 164,2875h 9.356,17
11 Corró vibratori autopropulsat,  de 8 a 10 t 50,4400 36,7080h 1.851,55
12 Corró vibratori autopropulsat,  de 12 a 14 t 66,2000 264,6391h 17.519,11
13 Picó vibrant amb placa de 60 cm 8,6100 5.146,7100h 44.313,17
14 Camió per a transport  de 7 t 32,3000 1.496,1095h 48.324,34
15 Camió per a transport  de 12 t 38,5000 1.054,1233h 40.583,75
16 Camió per a transport  de 20 t 48,2500 220,5294h 10.640,54
17 Camió cisterna  de 8 m3 42,6000 21,0625h 897,26
18 Camió grua 46,0000 254,4470h 11.704,56
19 Camió grua  de 3 t 43,5800 1,2000h 52,30
20 Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 38,9700 160,0600h 6.237,54
21 Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella

sobre braç articulat per a una alçària de treball de
16 m , sense operari 13,7600 19,5000h 268,32

22 Camió cisterna per a reg asfàltic 28,4200 161,2000h 4.581,30
23 Formigonera de 165 l 1,6800 132,7889h 223,09
24 Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 53,9900 29,6205h 1.599,21
25 Corró vibratori per a formigons i betums

autopropulsat pneumàtic 60,5200 35,5446h 2.151,16
26 Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsada 38,0000 30,2000h 1.147,60
27 Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament

manual 29,0600 7,2000h 209,23
28 Martell trencador manual 3,5900 8,4000h 30,16
29 Regle vibratori 4,8600 139,0950h 676,00
30 Motoserra 3,1000 39,0000h 120,90
31 Grup electrògen de 20 a 30 kVA 8,3900 8,4000h 70,48
32 Retrocarregadora sobre pneumàtics 75 CV. 28,2100 373,1200h 10.525,72
33 Camió amb cisterna d'aigua. 29,1100 0,0080h 0,23
34 Motoanivelladora de 135 CV. 44,7300 0,0120h 0,54
35 Safata vibrant de 170 kg, amplada de treball 50 cm,

reversible. 3,4300 0,3300h 1,13
36 Picó vibrant de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus

piconadora de granota. 6,8500 2.271,5300h 15.559,98
37 Compactador monocilíndric vibrant autopropulsat, de

15 t. 52,0000 0,0200h 1,04
38 Camió amb grua de fins a 10 t. 44,1700 569,1500h 25.139,36
39 Camió de transport de 10 t amb una capacitat de 8 m³

i 2 eixos. 19,6900 49,3584h 971,87
40 Dúmper autorecarregable de 2 t de càrrega útil, amb

mecanisme hidràulic. 7,3100 354,0600h 2.588,18
41 Martell pneumàtic. 2,2000 238,0960h 523,81
42 Compressor portàtil elèctric 5 m³/min de cabal. 3,7300 238,0960h 888,10
43 Arremolinadora mecànica de formigó. 3,9300 9.362,0000h 36.792,66
44 Regla vibrant de 3 m. 3,6200 345,8200h 1.251,87

Import total: 641.070,08

Riells i Viabrea, Juny de 2013
arquitecte

Import
Nº Designació

Preu Quantitat Total
(euros) (euros)
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Xavier Roman Viñas
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Quadre de materials

1 Aigua 1,0100 84,6786 m3 85,53
2 Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 19,6800 283,8770 t 5.586,70
3 Sorra  de pedrera  de pedra granítica,  de 0 a 3,5

mm 19,9900 3,1150 t 62,27
4 Sorra  de riu rentada,  de 0,1 a 0,5 mm 8,0000 2.660,7720 t 21.286,18
5 Tot-u natural 21,6200 968,8750 m3 20.947,08
6 Terra seleccionada 9,9800 3.054,6000 m3 30.484,91
7 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5

R segons UNE-EN 197-1, en sacs 94,4400 66,5976 t 6.289,48
8 Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE

80305, en sacs 160,1600 15,1000 t 2.418,42
9 Calç aèria CL 90 0,0900 1.284,3200 kg 115,59
10 Betum fluidificat tipus FM-100 429,1000 60,4500 t 25.939,10
11 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I 63,0000 212,6250 m3 13.395,38

12 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I 63,0000 1.688,4435 m3 106.371,94

13 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I 61,4000 129,5620 m3 7.955,11

14 Formigó HM-20/S/40/I de consistència seca,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I 60,9400 1.993,2000 m3 121.465,61

15 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2),
en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2 36,8100 0,7058 t 25,98

16 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 33,6800 4,9980 t 168,33

17 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,0600 158,1000 kg 167,59
18 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME

30x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 0,8900 17.050,0000 m2 15.174,50
19 Plafó metàl·lic  de 50x100 cm per a 50 usos 1,1200 244,8000 m2 274,18
20 Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de

registre  de 57x57x125 cm, per a 150 usos 1,5300 116,8120 u 178,72
21 Desencofrant 2,6300 34,8000 l 91,52
22 Maó calat,  de 290x140x100 mm, per a revestir,

categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,2000 1.987,6395 u 397,53
23 Deposició controlada a centre de reciclatge de

residus  de formigó inerts amb una densitat 1,48
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) 5,9900 877,6400 t 5.257,06

24 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus barrejats inerts amb una densitat 1,25
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) 19,6500 438,7500 t 8.621,44

25 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus barrejats no especials amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) 75,0000 78,7100 t 5.903,25

26 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus  de metalls barrejats no especials amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 12,0000 14,5860 t 175,03

27 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció no inclòs, de residus  de formigó
inerts amb una densitat 1,48 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 6,0200 7.225,2742 t 43.496,15
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28 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció no inclòs, de residus  de terra
inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) 4,6800 9.917,3880 m3 46.413,38

29 Deposició controlada a centre de selecció i
transferència de residus vegetals nets no especials
amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o
sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) 28,0000 261,5000 t 7.322,00

30 Deposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no especials amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) 28,0000 7,5000 t 210,00

31 Deposició controlada a planta de compostage de
residus  de troncs i soques no especials amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) 28,0000 27,0000 t 756,00

32 Lloseta blanca de morter comprimit de 30x30x8 cms
per a rigola 1,5800 50.328,3000 u 79.518,71

33 Panot gris  de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 6,0600 1.377,0000 m2 8.344,62
34 Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16

surf B50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
rodadura i granulat granític 52,4600 2.962,0500 t 155.389,14

35 Pintura reflectora per a senyalització 7,7800 336,4900 kg 2.617,89
36 Microesferes de vidre 3,7200 176,1190 kg 655,16
37 Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de

perfil d'acer  de 80x80x8 mm i traves de passamà de
60 mm cada m 31,2000 200,0000 m 6.240,00

38 Reixa per a interceptor,  de fosa grisa  de
982x490x76 mm i 145 kg de pes 114,9500 200,0000 u 22.990,00

39 Tub de formigó de diàmetre 20 cm 4,9100 131,2500 m 644,44
40 Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100

cm, prefabricada 64,3100 294,0000 m 18.907,14
41 Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil

per a pou de registre, abatible i amb tanca, pas
lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124 114,2600 140,0000 u 15.996,40

42 Graó per a pou de registre de polipropilè de
250x350x250 mm i 3 kg de pes 3,7800 560,0000 u 2.116,80

43 Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària 0,1100 14.983,8000 m 1.648,22

44 Pericó de registre amb tapes, tipus DF III,
prefabricada de formigó armat per a instal·lacions
de telefonia 622,9700 2,0000 u 1.245,94

45 Pericó de registre amb tapes, tipus HF III,
prefabricada de formigó armat per a instal·lacions
de telefonia 405,2900 85,0000 u 34.449,65

46 Pericó de registre amb tapes, tipus MF,
prefabricada de formigó armat per a instal·lacions
de telefonia 105,8300 210,0000 u 22.224,30

47 Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil
per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124 71,9700 25,0000 u 1.799,25

48 Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil
per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
700x700 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124 109,2800 91,0000 u 9.944,48

49 Armari de distribució per a urbanitzacions de
500X700X180 mm de dimensions aproximades 229,8200 41,0000 u 9.422,62

50 Tub de polietilè de designació PE 100,  de 125 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2 6,3900 12.699,0000 m 81.146,61

51 Tub de polietilè de designació PE 100,  de 160 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2 10,4700 499,8000 m 5.232,91

Quadre de materials
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52 Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta,
de 125 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic,
16 bar de pressió nominal, per a soldar 67,9000 2.490,0000 u 169.071,00

53 Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta,
de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic,
16 bar de pressió nominal, per a soldar 100,0300 98,0000 u 9.802,94

54 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta,  de 125 mm de
diàmetre nominal exterior,  de 16 bar de pressió
nominal, soldat 0,7300 12.450,0000 u 9.088,50

55 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta,  de 160 mm de
diàmetre nominal exterior,  de 16 bar de pressió
nominal, soldat 1,1900 490,0000 u 583,10

56 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, per a
canalitzacions soterrades 1,1000 29.263,9800 m 32.190,38

57 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa,
llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama , resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades 2,0200 14.805,0000 m 29.906,10

58 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC 4,0000 4.022,8800 m 16.091,52

59 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de
secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de PVC 6,2000 2.968,2000 m 18.402,84

60 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de
secció 4 x 16 mm2, amb coberta del cable de PVC 9,3200 3.468,0000 m 32.321,76

61 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de
secció 4 x 25 mm2, amb coberta del cable de PVC 14,3000 96,9000 m 1.385,67

62 Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure,  de 2500 mm de llargària, de 17,3 mm de
diàmetre,  de 300 µm 20,6900 302,0000 u 6.248,38

63 Part proporcional d'elements especials per a
piquetes de connexió a terra 4,0100 302,0000 u 1.211,02

64 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica,  de 6 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5 205,2900 302,0000 u 61.997,58

65 Part proporcional d'accessoris per a columnes 39,7200 302,0000 u 11.995,44
66 Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada

d'1''1/2 i racor de connexió tipus Barcelona de 45
mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de
tancament amb junt EPDM 119,0000 13,0000 u 1.547,00

67 Petit material metàl·lic per a connexió de la boca
de reg amb la canonada 30,0000 13,0000 u 390,00

68 Vàlvula de comporta manual amb brides,  de 125 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, amb cos de
fosa i de tanca elastomerica de preu alt 237,1000 53,0000 u 12.566,30

69 Vàlvula de comporta manual amb brides,  de 150 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, amb cos de
fosa i de tanca elastomerica de preu alt 288,4400 37,0000 u 10.672,28

70 Vàlvula de comporta manual amb brides,  de 250 mm
de diàmetre nominal, de 10 bar de PN, de bronze,
preu alt 621,3900 78,0000 u 48.468,42

71 Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. 8,8400 1.707,3400 m³ 15.092,89
72 Sorra natural, fina i seca, de granulometria

compresa entre 0 i 2 mm de diàmetre, exempta de
sals perjudicials, presentada en sacs. 0,2600 1,0000 kg 0,26

Quadre de materials
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73 Sorra de 0,5 a 5 mm de diàmetre, no contenint més
d'un 3% de matèria orgànica i argila. Es tindrà en
compte l'especificat en UNE 83115 sobre la
friabilitat i en UNE-EN 1097-2 sobre la resistència
a la fragmentació de la sorra. 17,6400 0,0550 m³ 0,97

74 Àrids silícs, en sacs. 0,3700 58.125,0000 kg 21.506,25
75 Barreja de riu granular o natural, pedrera

calcària. 6,3600 0,3450 t 2,19
76 Ciment Pòrtland CEM II/A-P 32,5 R, en sacs, segons

UNE-EN 197-1. 0,0600 15,5000 kg 0,93
77 Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-5,

confeccionat en obra con 250 kg/m³ de ciment i una
proporció en volum 1/6. 62,2100 3,3600 m³ 209,03

78 Formigó HM-20/B/20/I, fabricat en central, abocada
des de camió. 18,7400 2.325,0000 m³ 43.570,50

79 Formigó HM-20/B/20/I, fabricat en central, abocada
amb cubilot. 19,3400 55,2280 m³ 1.068,11

80 Formigó HM-20/P/20/I, fabricat en central, abocada
amb cubilot. 18,2200 96,0480 m³ 1.749,99

81 Formigó no estructural HNE-20/P/20, fabricat en
central, abocada des de camió. 17,6100 168,0000 m³ 2.958,48

82 Tub per sanejament de polietilè HDPE de doble
paret, l'exterior corrugada i la interior llisa,
color teula RAL 8023, diàmetre nominal 200 mm,
diàmetre exterior 200 mm, diàmetre interior 182 mm,
rigidesa anular nominal 8 kN/m², segons UNE-EN
13476-1, coeficient de fluència inferior a 2, sèrie
Sanecor "ADEQUA", longitud nominal 6 m, unió per
copa amb junta elàstica de EPDM. 6,9000 189,0000 m 1.304,10

83 Tub per sanejament de polietilè HDPE de doble
paret, l'exterior corrugada i la interior llisa,
color teula RAL 8023, diàmetre nominal 400 mm,
diàmetre exterior 400 mm, diàmetre interior 364 mm,
rigidesa anular nominal 8 kN/m², segons UNE-EN
13476-1, coeficient de fluència inferior a 2, sèrie
Sanecor "ADEQUA", longitud nominal 6 m, unió per
copa amb junta elàstica de EPDM. 14,0000 5.491,5000 m 76.881,00

84 Lubrificant per a unió mitjançant junt elàstica de
tubs i accessoris en instal·lacions de sanejament i
drenatge, "ADEQUA". 3,9400 53,2000 kg 209,61

85 Tapa de PVC, per a arquetes de fontaneria de 30x30
cm. 6,2600 368,0000 Ut 2.303,68

86 Pericó prefabricat de polipropilè, 30x30x30 cm. 7,6500 368,0000 Ut 2.815,20
87 Llamborda bicapa de formigó, format rectangular,

200x100x80 mm, acabat superficial llis, color gris,
quines característiques tècniques compleixen la
UNE-EN 1338 i una sèrie de propietats
predeterminades: coeficient d'absorció d'aigua <=
6%; resistència de trencament (splitting test) >=
3,6 MPa; càrrega de trencament >= 250 N/mm de la
longitud de trencament; resistència al desgast per
abrasió <= 23 mm i resistència al
lliscament/relliscament (índex USRV) > 60. 0,1100 52,5000 Ut 5,78

88 Vorera recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C5 (25x15) cm, classe
climàtica B (absorció <=6%), classe resistent a
l'abrasió H (petjada <=23 mm) i classe resistent a
flexió S (R-3,5 N/mm2). Longitud de vorera 100 cm,
segons UNE-EN 1340 i UNE 127340. 4,5000 882,0000 Ut 3.969,00

89 Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè
de doble paret (interior llisa i exterior
corrugada), de color taronja, de 63 mm de diàmetre
nominal, per a canalització soterrada, resistència
a la compressió 450 N, resistència al impacte 20
joules, amb grau de protecció IP 549 segons UNE
20324, amb fil guia incorporat. Segons UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 50086-2-4. 0,7000 2.208,0000 m 1.545,60

90 Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de
1/2", amb comandament de regle quadrat. 1,3100 368,0000 Ut 482,08

Quadre de materials

Import
Nº Designació

Preu Quantitat Total
(euros) Utilitzada (euros)
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91 Connexió de servei de polietilè d'alta densitat
banda blau (PE-100), de 20 mm de diàmetre exterior,
PN=16 atm i 2 mm de gruix, segons UNE-EN 12201-2.
Inclús p/p d'accessoris de connexió i peces
especials. 0,3000 736,0000 m 220,80

92 Collaret de presa en càrrega de PP, per tub de
polietilè d'alta densitat (PE-100 A), de 20 mm de
diàmetre exterior, segons UNE-EN ISO 15874-3. 1,7400 368,0000 Ut 640,32

93 Suport separador de tubs de PVC rígid de 63 mm de
diàmetre. 0,7200 868,4800 Ut 625,31

94 Material auxiliar per infrastructura de
telecomunicacions. 0,6200 220,8000 Ut 136,90

95 Segellat de junt de dilatació amb massilla de
poliuretà d'elasticitat permanent. 1,8800 9.300,0000 m 17.484,00

96 Poliestirè expandit en junts de dilatació de
paviments continus de formigó. 0,2200 2.790,0000 m 613,80

97 Aserrat de junts de retracció en paviment continu
de formigó. 0,4400 6.200,0000 m 2.728,00

98 Malla de simple torsió, de 50 mm de passada de
malla i 3/4,4 mm de diàmetre, acabat galvanitzat i
plastificat en color verd RAL 6015. 1,6400 240,0000 m² 393,60

99 Pal de tub intermig d'acer galvanitzat i pintat, de
48 mm de diàmetre, alçaria 2 m. 5,8900 22,0000 Ut 129,58

100 Pal de tub interior de reforç d'acer galvanitzat i
pintat, de 48 mm de diàmetre, alçaria 2 m. 6,2500 6,0000 Ut 37,50

101 Pal de tub extrem d'acer galvanitzat i pintat, de
48 mm de diàmetre, alçaria 2 m. 7,5600 4,0000 Ut 30,24

102 Pal de tub en esquadra d'acer galvanitzat i pintat,
de 48 mm de diàmetre, alçaria 2 m. 8,1200 20,0000 Ut 162,40

Import total: 1.650.388,57

Riells i Viabrea, Juny de 2013
arquitecte

Xavier Roman Viñas

Quadre de materials

Import
Nº Designació

Preu Quantitat Total
(euros) Utilitzada (euros)
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Quadre de preus auxiliars

1 m3 de Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment pòrtland
amb filler calcari i sorra de pedrera  de pedra granítica, elaborada
a l'obra amb formigonera de 165 l
Codi Ut Descripció Preu Quantitat
A0150000 h Manobre especialista 19,0300 1,0500 19,98
B0312020 t Sorra pedra granit.p/morters 19,6800 1,5200 29,91
B0512401 t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 3… 94,4400 0,2000 18,89
C1705600 h Formigonera 165l 1,6800 0,7500 1,26
A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra 19,9800 1,0000 0,20

Import: 70,2400

2 m3 de Morter  de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra  de pedra granítica amb 250 kg/m3  de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra amb formigonera  de 165 l
Codi Ut Descripció Preu Quantitat
A0150000 h Manobre especialista 19,0300 1,0000 19,03
B0111000 m3 Aigua 1,0100 0,2000 0,20
B0312020 t Sorra pedra granit.p/morters 19,6800 1,6300 32,08
B0512401 t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 3… 94,4400 0,2500 23,61
C1705600 h Formigonera 165l 1,6800 0,7000 1,18
A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra 19,0300 1,0000 0,19

Import: 76,2900

3 m3 de Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l
Codi Ut Descripció Preu Quantitat
A0150000 h Manobre especialista 19,0300 1,0000 19,03
B0111000 m3 Aigua 1,0100 0,2000 0,20
B0312020 t Sorra pedra granit.p/morters 19,6800 1,5200 29,91
B0512401 t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 3… 94,4400 0,3800 35,89
C1705600 h Formigonera 165l 1,6800 0,7000 1,18
A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra 19,0300 1,0000 0,19

Import: 86,4000

4 m3 de Morter mixt  de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra  de pedra granítica amb 200 kg/m3  de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra amb formigonera  de 165 l
Codi Ut Descripció Preu Quantitat
A0150000 h Manobre especialista 19,0300 1,0500 19,98
B0111000 m3 Aigua 1,0100 0,2000 0,20
B0312020 t Sorra pedra granit.p/morters 19,6800 1,5300 30,11
B0512401 t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 3… 94,4400 0,2000 18,89
B0532310 kg Calç aèria CL 90 0,0900 400,0000 36,00
C1705600 h Formigonera 165l 1,6800 0,7250 1,22
A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra 19,9800 1,0000 0,20

Import: 106,6000

5 m3 de Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
Codi Ut Descripció Preu Quantitat
A0150000 h Manobre especialista 19,0300 1,0500 19,98
B0111000 m3 Aigua 1,0100 0,2000 0,20
B0312020 t Sorra pedra granit.p/morters 19,6800 1,3800 27,16
B0512401 t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 3… 94,4400 0,3800 35,89
B0532310 kg Calç aèria CL 90 0,0900 190,0000 17,10
C1705600 h Formigonera 165l 1,6800 0,7300 1,23
A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra 19,9800 1,0000 0,20

Import: 101,7600

Nº Designació Import
(euros)

projecte d'urbanització can salvà fase II. Pàgina 1

6 m2 de Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm
D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080, elaborada a l'obra i manipulada
a taller
Codi Ut Descripció Preu Quantitat
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 21,9900 0,0030 0,07
A0134000 h Ajudant ferrallista 19,5300 0,0030 0,06
B0B341C2 m2 Malla el.b/corrug.ME 30x15cm,D:4-4mm,6x… 0,8900 1,1000 0,98
A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,1300 1,0000 0,00

Import: 1,1100

Riells i Viabrea, Juny de 2013
arquitecte

Xavier Roman Viñas

Quadre de preus auxiliars

Nº Designació Import
(euros)
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1 Fase 3a: Treballs previs i enderrocs

1.1 F216R243 m Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de
daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

A0140000 0,0500 h 18,3900 0,92Manobre
A0150000 0,1000 h 19,0300 1,90Manobre especialista
C1101200 0,0500 h 16,5800 0,83Compressor+dos martells pneumàtics
C1311120 0,0010 h 56,0300 0,06Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics 117kW
A%AUX001 1,5000 % 2,8200 0,04Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per m  .................................................. 3,75

1.2 F21QBB01 u Retirada de punt de llum per a exterior, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

A012M000 0,7000 h 24,8000 17,36Oficial 1a muntador
A0150000 1,4000 h 19,0300 26,64Manobre especialista
C1503300 0,2000 h 43,5800 8,72Camió grua 3t
C2001000 1,4000 h 3,5900 5,03Martell trenc.man.
CZ112000 1,4000 h 8,3900 11,75Grup electrògen de 20-30kVA
A%AUX001 1,5000 % 44,0000 0,66Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per u  .................................................. 70,16

1.3 F2194AC5 m2 Demolició de paviment  de formigó,  de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

C1105A00 0,0520 h 68,3100 3,55Retroexcavadora amb martell trencador
C1311120 0,0070 h 56,0300 0,39Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics 117kW

Preu total per m2  .................................................. 3,94

1.4 G21D1531 m Demolició de claveguera de diàmetre 200 cm,  de formigó vibropremsat amb solera
de 20 cm  de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

A0150000 0,7000 h 19,0300 13,32Manobre especialista
C1101200 0,3500 h 16,5800 5,80Compressor+dos martells pneumàtics
C1315020 0,0800 h 60,3800 4,83Retroexcavadora mitjana
A%AUX001 1,5000 % 13,3200 0,20Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per m  .................................................. 24,15

1.5 G21D5QPA m Demolició de cuneta triangular  de formigó  de fins a 100 cm d'amplària, amb parets
de 10 cm de gruix, amb compressor  de dos martells pneumàtics i càrrega sobre
camió

A0150000 0,0500 h 19,0300 0,95Manobre especialista
C1101200 0,0500 h 16,5800 0,83Compressor+dos martells pneumàtics
C1311120 0,0550 h 56,0300 3,08Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics 117kW
A%AUX001 1,5000 % 0,9500 0,01Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per m  .................................................. 4,87

1.6 F2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació

B03D1000 1,0000 m3 9,9800 9,98Terra selec.

Preu total per m3  .................................................. 9,98

1.7 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

C1311120 0,0400 h 56,0300 2,24Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics 117kW
C13350C0 0,0450 h 66,2000 2,98Corró vibratori autopropulsat,12-14t

Preu total per m3  .................................................. 5,22

Annex de justificació de preus

Nº Codi Ut Descripció Total
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1.8 GRB010 m³ Transport amb camió de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics,
produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus, situat a 10 km de distància, considerant el
temps d'espera per a la càrrega a màquina en obra, anada, descàrrega i tornada.
També cost de l'abocament.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat
aparent dels diferents materials que componen els residus, segons documentació
gràfica de Projecte.

mq04cap020aaa 0,1130 h 19,6900 2,22Camió de transport de 10 t amb una capacitat de 8
m³ i 2 eixos.

% 2,0000 % 2,2200 0,04Mitjans auxiliars

Preu total per m³  .................................................. 2,26

1.9 F2RA6680 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no
especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA6680 0,1700 t 12,0000 2,04Deposició controlada centre reciclatge,residus
metalls no especials,0,17t/m3,LER 170407

Preu total per m3  .................................................. 2,04

1.10 G2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una
densitat 1,25 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA63G0 1,2500 t 19,6500 24,56Deposició controlada centre reciclatge,residus barrej.
inerts,1,25t/m3,LER 170107

Preu total per m3  .................................................. 24,56

1.11 11111111 m amidament carrers

Sense descomposició 0,0100

Preu total arrodonit per m  .................................................. 0,01

Annex de justificació de preus
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2 Fase 3a: Moviments de terres

2.1 F2225263 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i més de 4 m de fondària, en terreny
compacte, amb retroexcavadora bivalva batilon i càrrega mecànica del material
excavat

A0140000 0,0500 h 18,3900 0,92Manobre
C1315B20 0,1770 h 64,0100 11,33Retroexcavadora mitjana,bivalva batilon
A%AUX001 1,5000 % 0,9200 0,01Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m3  .................................................. 12,26

2.2 F2412063 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per
a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

C1501800 0,0390 h 38,5000 1,50Camió transp.12 t

Preu total arrodonit per m3  .................................................. 1,50

Annex de justificació de preus

Nº Codi Ut Descripció Total
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3 Fase 3b: Xarxa de sanejament i pluvials

3.1 Treballs previs
3.1.1 F2211020 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega

C1311120 0,0100 h 56,0300 0,56Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics 117kW

Preu total arrodonit per m2  .................................................. 0,56

3.1.2 F21D2102 m Demolició de claveguera  de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36 cm,  de formigó
vibropremsat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

C1315020 0,0200 h 60,3800 1,21Retroexcavadora mitjana

Preu total arrodonit per m  .................................................. 1,21

3.1.3 F21D3KK1 m Demolició d'interceptor  de 84x50 cm de parets de 30 cm,  de maó i amb solera de
15 cm  de formigó amb compressor i càrrega mecànica sobre camió

A0150000 0,2860 h 19,0300 5,44Manobre especialista
C1101200 0,1430 h 16,5800 2,37Compressor+dos martells pneumàtics
C1315020 0,0860 h 60,3800 5,19Retroexcavadora mitjana
A%AUX001 1,5000 % 5,4400 0,08Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m  .................................................. 13,08

3.1.4 F21DGG02 m Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de 15 cm  de maó, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

C1315020 0,1100 h 60,3800 6,64Retroexcavadora mitjana

Preu total arrodonit per m  .................................................. 6,64

3.1.5 F21DQU02 u Demolició d'embornal  de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm  de maó, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

C1315020 0,1200 h 60,3800 7,25Retroexcavadora mitjana

Preu total arrodonit per u  .................................................. 7,25

3.1.6 F2R35069 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12
t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km

C1501800 0,1450 h 38,5000 5,58Camió transp.12 t

Preu total arrodonit per m3  .................................................. 5,58

3.1.7 F2RA8SB0 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus vegetals nets
no especials amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA8SB0 0,5000 t 28,0000 14,00Deposició controlada centre selec.+transf.,residus
vegetals nets no especials,0,5t/m3,LER 200201

Preu total arrodonit per m3  .................................................. 14,00

3.1.8 G2R5426A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i
fins a 20 km

C1501800 0,1900 h 38,5000 7,32Camió transp.12 t

Preu total arrodonit per m3  .................................................. 7,32
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3.1.9 F2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,48 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA61H0 1,4800 t 5,9900 8,87Deposició controlada centre reciclatge,residus form.
inerts,1,48t/m3,LER 170101

Preu total arrodonit per m3  .................................................. 8,87

3.2 Moviment de terres
3.2.1 F2224223 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix,

amb retroexcavadora gran i càrrega mecànica del material excavat

A0140000 0,0200 h 18,3900 0,37Manobre
C1315230 0,0350 h 182,4900 6,39Retroexcavadora gran,erugues
A%AUX001 1,5000 % 0,3700 0,01Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m3  .................................................. 6,77

3.2.2 F222K220 m3 Excavació de pou aïllat  de 2 a 4 m de fondària, en terreny fluix, amb mitjans
mecànics

A0140000 0,0100 h 18,3900 0,18Manobre
C1315020 0,1500 h 60,3800 9,06Retroexcavadora mitjana

Preu total arrodonit per m3  .................................................. 9,24

3.2.3 F227F00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb
compactació del 95% PM

A0140000 0,0600 h 18,3900 1,10Manobre
C1335080 0,0140 h 50,4400 0,71Corró vibratori autopropulsat,8-10t
A%AUX001 1,5000 % 1,1000 0,02Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m2  .................................................. 1,83

3.2.4 F226240f m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de
la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant,
amb compactació del 95 % PM

A0150000 0,4500 h 19,0300 8,56Manobre especialista
C1315020 0,1000 h 60,3800 6,04Retroexcavadora mitjana
C133A0K0 0,4500 h 8,6100 3,87Picó vibrant,plac.60cm
A%AUX001 1,5000 % 8,5600 0,13Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m3  .................................................. 18,60

3.2.5 F2R350A9 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20
t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km

C1501900 0,0980 h 48,2500 4,73Camió transp.20 t

Preu total arrodonit per m3  .................................................. 4,73

3.2.6 G2RA7L00 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció no inclòs, de residus de terra inerts, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

B2RA7L00 1,0000 m3 4,6800 4,68Deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon no
inclòs,residus terra inerts,LER 170504

Preu total arrodonit per m3  .................................................. 4,68

3.3 Obra civil

Annex de justificació de preus
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3.3.1 UAC010d m Subministrament i muntatge de col·lector soterrat en terreny no agressiu, format
per tub de polietilè HDPE de doble paret, l'exterior corrugada i la interior llisa, color
teula RAL 8023, diàmetre nominal 200 mm, rigidesa anular nominal 8 kN/m², sèrie
Sanecor "ADEQUA" i secció circular, amb una pendent mínima del 0,50%, per a
conducció de sanejament sense pressió, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm
d'espessor, degudament compactada i anivellada mitjançant equip manual amb
picó vibrant, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la
mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior. Inclús p/p de
accessoris, peces especials, junts i lubricant per a muntatge, sense incloure
l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases. Totalment muntat,
connexionat i provat mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en
aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Eliminació de les
terres soltes del fons de l'excavació. Presentació en sec de tubs i peces especials.
Abocada de la sorra en el fons de la rasa. Descens i col·locació dels col·lectors en
el fons de la rasa. Muntatge de la instal·lació començant per l'extrem de capçalera.
Neteja de la zona a unir, col·locació de juntes i encaix de peces. Execució del
reblert envoltant. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, entre
cares interiors de pericons o altres elements d'unió, segons documentació gràfica
de Projecte.

mt11ade020bab 1,0500 m 6,9000 7,25Tub per sanejament de polietilè HDPE de doble
paret, l'exterior corrugada i la interior llisa, color teula
RAL 8023, diàmetre nominal 200 mm, diàmetre
exterior 200 mm, diàmetre interior 182 mm, rigidesa
anular nominal 8 kN/m², segons UNE-EN 13476-1,
coeficient de fluència inferior a 2, sèrie Sanecor
"ADEQUA", longitud nominal 6 m, unió per copa amb
junta elàstica de EPDM.

mt11ade100b 0,0050 kg 3,9400 0,02Lubrificant per a unió mitjançant junt elàstica de tubs
i accessoris en instal·lacions de sanejament i
drenatge, "ADEQUA".

mt01ara010 0,3290 m³ 8,8400 2,91Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.
mq04cag010b 0,0530 h 44,1700 2,34Camió amb grua de fins a 10 t.
mq01ret020a 0,0390 h 28,2100 1,10Retrocarregadora sobre pneumàtics 75 CV.
mq02rop020 0,2710 h 6,8500 1,86Picó vibrant de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus

piconadora de granota.
mo011 0,1730 h 15,6700 2,71Oficial 1ª construcció.
mo060 0,2000 h 14,3100 2,86Peó ordinari construcció.
% 2,0000 % 21,0500 0,42Mitjans auxiliars

Preu total arrodonit per m  .................................................. 21,47

3.3.2 UAC010 m Subministrament i muntatge de col·lector soterrat en terreny no agressiu, format
per tub de polietilè HDPE de doble paret, l'exterior corrugada i la interior llisa, color
teula RAL 8023, diàmetre nominal 400 mm, rigidesa anular nominal 8 kN/m², sèrie
Sanecor "ADEQUA" i secció circular, amb una pendent mínima del 0,50%, per a
conducció de sanejament sense pressió, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm
d'espessor, degudament compactada i anivellada mitjançant equip manual amb
picó vibrant, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la
mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior. Inclús p/p de
accessoris, peces especials, junts i lubricant per a muntatge, sense incloure
l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases. Totalment muntat,
connexionat i provat mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en
aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Eliminació de les
terres soltes del fons de l'excavació. Presentació en sec de tubs i peces especials.
Abocada de la sorra en el fons de la rasa. Descens i col·locació dels col·lectors en
el fons de la rasa. Muntatge de la instal·lació començant per l'extrem de capçalera.
Neteja de la zona a unir, col·locació de juntes i encaix de peces. Execució del
reblert envoltant. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, entre
cares interiors de pericons o altres elements d'unió, segons documentació gràfica
de Projecte.
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mt11ade020bae 1,0500 m 14,0000 14,70Tub per sanejament de polietilè HDPE de doble
paret, l'exterior corrugada i la interior llisa, color teula
RAL 8023, diàmetre nominal 400 mm, diàmetre
exterior 400 mm, diàmetre interior 364 mm, rigidesa
anular nominal 8 kN/m², segons UNE-EN 13476-1,
coeficient de fluència inferior a 2, sèrie Sanecor
"ADEQUA", longitud nominal 6 m, unió per copa amb
junta elàstica de EPDM.

mt11ade100b 0,0100 kg 3,9400 0,04Lubrificant per a unió mitjançant junt elàstica de tubs
i accessoris en instal·lacions de sanejament i
drenatge, "ADEQUA".

mt01ara010 0,3000 m³ 8,8400 2,65Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.
mq04cag010b 0,1070 h 44,1700 4,73Camió amb grua de fins a 10 t.
mq01ret020a 0,0700 h 28,2100 1,97Retrocarregadora sobre pneumàtics 75 CV.
mq02rop020 0,4250 h 6,8500 2,91Picó vibrant de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus

piconadora de granota.
mo011 0,2600 h 15,6700 4,07Oficial 1ª construcció.
mo060 0,3130 h 14,3100 4,48Peó ordinari construcció.
% 2,0000 % 35,5500 0,71Mitjans auxiliars

Preu total arrodonit per m  .................................................. 36,26

3.3.3 FDB27469 u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I  de 15 cm de gruix mínim i de
planta 1,2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm

A012N000 0,4000 h 24,0000 9,60Oficial 1a d'obra pública
A0140000 0,4000 h 18,3900 7,36Manobre
B064300C 0,4988 m3 63,0000 31,42Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment
A%AUX001 1,5000 % 16,9600 0,25Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  .................................................. 48,63

3.3.4 FDD1A099 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució
prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

A012N000 0,4500 h 24,0000 10,80Oficial 1a d'obra pública
A0140000 0,4500 h 18,3900 8,28Manobre
BDD1A090 1,0500 m 64,3100 67,53Peça form.p/pou circ.D=100cm,pref.
C1315010 0,1600 h 42,2700 6,76Retroexcavadora petita
D070A8B1 0,0076 m3 101,7600 0,77Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM

II/B-L,calç,sorra pedra granit.,380kg/m3
ciment,1:0,5:4,10N/mm2,elab.a obra,formigonera
165l

A%AUX001 1,5000 % 19,0800 0,29Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m  .................................................. 94,43

3.3.5 FDDZ6DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca,
pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

A012N000 0,4100 h 24,0000 9,84Oficial 1a d'obra pública
A0140000 0,4100 h 18,3900 7,54Manobre
B0710250 0,0357 t 33,6800 1,20Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2
BDDZ6DD0 1,0000 u 114,2600 114,26Bastiment circ.,+tapa,fos.dúctil p/pou

reg.,abatib+tanca,pas D=600mm,D400
A%AUX001 1,5000 % 17,3800 0,26Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  .................................................. 133,10
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3.3.6 FDDZS005 u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes,
col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

A012N000 0,3000 h 24,0000 7,20Oficial 1a d'obra pública
A0140000 0,3000 h 18,3900 5,52Manobre
BDDZV001 1,0000 u 3,7800 3,78Graó per a pou de registre de polipropilè de

250x350x250mm
D0701641 0,0090 m3 76,2900 0,69Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra

pedra granit.,250kg/m3 ciment,1:6,5N/mm2,elab.a
obra,formigonera 165l

A%AUX001 1,5000 % 12,7200 0,19Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  .................................................. 17,38

3.3.7 FD5KKF0E m Caixa per a interceptor  de 84x50 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I, sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

A012N000 0,9410 h 24,0000 22,58Oficial 1a d'obra pública
A0140000 0,9410 h 18,3900 17,30Manobre
B064300C 0,3982 m3 63,0000 25,09Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment
B0D81480 1,2240 m2 1,1200 1,37Plafó metàl·lic50x100cm,50usos
B0DZA000 0,1740 l 2,6300 0,46Desencofrant
A%AUX001 1,5000 % 39,8800 0,60Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m  .................................................. 67,40

3.3.8 FD5Z3K35 m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer S235JR  de 80x80x8
mm i traves de passamà de 60 mm cada m, col·locat amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

A012N000 0,3000 h 24,0000 7,20Oficial 1a d'obra pública
A0140000 0,3000 h 18,3900 5,52Manobre
BD5Z3K30 1,0000 m 31,2000 31,20Bastiment llum=50cm p/interc.,80x80x8mm,traves

passa.60mm c/m
D070A4D1 0,0110 m3 106,6000 1,17Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM

II/B-L,calç,sorra pedra granit.,200kg/m3
ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a obra,formigonera
165l

A%AUX001 1,5000 % 12,7200 0,19Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m  .................................................. 45,28

3.3.9 FD5ZAKFJ u Reixa practicable, per a interceptor  de fosa grisa,  de 982x490x76 mm i 145 kg de
pes i col·locada ancorada al formigó

A012N000 0,0800 h 24,0000 1,92Oficial 1a d'obra pública
A0140000 0,0800 h 18,3900 1,47Manobre
BD5ZAKF0 1,0000 u 114,9500 114,95Reixa p/interc.,fosa grisa 982x490x76mm,145kg
A%AUX001 1,5000 % 3,3900 0,05Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  .................................................. 118,39

3.3.10 GD5A1308 u Protecció tubs desguassos a riera amb aletes de formigó pre-fabricat, tipus
EMBHA40 de pre-fabricats Palau, o similar de superior qualitat, inclòs part
proporcional d'excavació i formació de solera pel correcte muntatge dels
pre-fabricats.

Sense descomposició 250,0000

Preu total arrodonit per u  .................................................. 250,00

Annex de justificació de preus

Nº Codi Ut Descripció Total

projecte d'urbanització can salvà fase II. Pàgina 8



4 Fase 3a: Xarxa d'aigua: distribució

4.1 Enderrocs i moviment de terres
4.1.1 F21D2103 m Demolició de canonada existent de fins a 20 cm de diàmetre qualsevol material amb

mitjans mecànics i càrrega sobre camió. inclou retirada de claus de pas, pericons,
hidrants, boques de reg i petit material.

C1315020 0,0200 h 60,3800 1,21Retroexcavadora mitjana

Preu total arrodonit per m  .................................................. 1,21

4.1.2 F2224223 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix,
amb retroexcavadora gran i càrrega mecànica del material excavat

A0140000 0,0200 h 18,3900 0,37Manobre
C1315230 0,0350 h 182,4900 6,39Retroexcavadora gran,erugues
A%AUX001 1,5000 % 0,3700 0,01Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m3  .................................................. 6,77

4.1.3 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del
95% PM

A0140000 0,0650 h 18,3900 1,20Manobre
A0150000 0,1100 h 19,0300 2,09Manobre especialista
C133A0K0 0,1100 h 8,6100 0,95Picó vibrant,plac.60cm
A%AUX001 1,5000 % 3,2900 0,05Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m2  .................................................. 4,29

4.1.4 G228A0AF m3 Rebliment no compactat de rasa amb sorra de riu, abocat manualment

A0140000 0,1000 h 18,3900 1,84Manobre
B0315600 1,7000 t 8,0000 13,60Sorra rentada 0,1-0,5 mm
A%AUX001 1,5000 % 1,8400 0,03Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m3  .................................................. 15,47

4.1.5 F226240f m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de
la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant,
amb compactació del 95 % PM

A0150000 0,4500 h 19,0300 8,56Manobre especialista
C1315020 0,1000 h 60,3800 6,04Retroexcavadora mitjana
C133A0K0 0,4500 h 8,6100 3,87Picó vibrant,plac.60cm
A%AUX001 1,5000 % 8,5600 0,13Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m3  .................................................. 18,60

4.1.6 F2R35039 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t
i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més
de 10 i fins a 15 km

C1501700 0,2160 h 32,3000 6,98Camió transp.7 t

Preu total arrodonit per m3  .................................................. 6,98

4.1.7 G2R54237 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7
t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins
a 10 km

C1501700 0,1620 h 32,3000 5,23Camió transp.7 t

Preu total arrodonit per m3  .................................................. 5,23
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4.1.8 G2RA7L00 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció no inclòs, de residus de terra inerts, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

B2RA7L00 1,0000 m3 4,6800 4,68Deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon no
inclòs,residus terra inerts,LER 170504

Preu total arrodonit per m3  .................................................. 4,68

4.1.9 F2RA6580 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no especials amb
una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA6580 0,1700 t 75,0000 12,75Deposició controlada centre reciclatge,residus barrej.
no especials,0,17t/m3,LER 170904

Preu total arrodonit per m3  .................................................. 12,75

4.2 Obra civil
4.2.1 FFB1F425 m Tub de polietilè de designació PE 100,  de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar

de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat
mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

A012M000 0,0500 h 24,8000 1,24Oficial 1a muntador
A013M000 0,0500 h 21,3100 1,07Ajudant muntador
BFB1F400 1,0200 m 6,3900 6,52Tub PE 100,DN=125mm,PN=16bar,sèrie SDR

17,UNE-EN 12201-2
BFWB1F42 0,2000 u 67,9000 13,58Accessori p/tubs PEAD DN=125mm,

plàst.,16bar,p/soldar
BFYB1F42 1,0000 u 0,7300 0,73Pp.elem.munt.p/tubs PEAD DN=125mm,16bar,soldat
A%AUX001 1,5000 % 2,3100 0,03Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m  .................................................. 23,17

4.2.2 FFB1K426 m Tub de polietilè de designació PE 100,  de 140 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat
mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

Sense descomposició 30,5000

Preu total arrodonit per m  .................................................. 30,50

4.2.3 FFB1J425 m Tub de polietilè de designació PE 100,  de 160 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat
mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

A012M000 0,1500 h 24,8000 3,72Oficial 1a muntador
A013M000 0,1500 h 21,3100 3,20Ajudant muntador
BFB1J400 1,0200 m 10,4700 10,68Tub PE 100,DN=160mm,PN=16bar,sèrie SDR

17,UNE-EN 12201-2
BFWB1J42 0,2000 u 100,0300 20,01Accessori p/tubs PEAD DN=160mm,

plàst.,16bar,p/soldar
BFYB1J42 1,0000 u 1,1900 1,19Pp.elem.munt.p/tubs PEAD DN=160mm,16bar,soldat
A%AUX001 1,5000 % 6,9200 0,10Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m  .................................................. 38,90

4.2.4 FFB1K427 m Tub de polietilè de designació PE 100,  de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat
mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

Sense descomposició 46,0000

Preu total arrodonit per m  .................................................. 46,00
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4.2.5 FDG213A7 m Canalització amb tub de formigó de D=20 cm i dau de recobriment de 40x40 cm amb
formigó HM-20/P/20/I

A012N000 0,3000 h 24,0000 7,20Oficial 1a d'obra pública
A0140000 0,3000 h 18,3900 5,52Manobre
B064300C 0,1419 m3 63,0000 8,94Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment
BD755000 1,0500 m 4,9100 5,16Tub de form.D=20cm
A%AUX001 1,5000 % 12,7200 0,19Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m  .................................................. 27,01

4.2.6 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la
rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

A013M000 0,0100 h 21,3100 0,21Ajudant muntador
BDGZU010 1,0200 m 0,1100 0,11Banda cont.plàstic,color,30cm

Preu total arrodonit per m  .................................................. 0,32

4.2.7 FJS1U001 u Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i racor de connexió tipus
Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de tancament amb
junt EPDM i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada

A012M000 1,0000 h 24,8000 24,80Oficial 1a muntador
A013M000 0,5000 h 21,3100 10,66Ajudant muntador
BJS1U001 1,0000 u 119,0000 119,00Boca reg fosa,entrada 1''1/2,connex.tipus

Barcelona,pericó+tapa fosa
BJS1UZ10 1,0000 u 30,0000 30,00Petit mat.metàl.p/connexió canonada
A%AUX001 1,5000 % 35,4600 0,53Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  .................................................. 184,99

4.2.8 FN120002 u SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE DESCÀRREGA SOBRE CANONADA DE DN
MÀXIM 150 MM. INLCOU DERIVACIÓ EN TE 150 MM AMB SORTIDA DE DN 80 MM,
VÀLVULA DE COMPORTA DE DN 80 MM, 15 ML DE CANONADA DE PEAD DE DN 90
MM

Sense descomposició 554,0000

Preu total arrodonit per u  .................................................. 554,00

4.2.9 FN12F324 u Vàlvula de comporta manual amb cos de fosa i de tanca elastomerica amb unió per
brides, de diàmetre nomimal 150 mm,  de 16 bar de PN inclos part proporcional de
cargols i juntes , de preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada

A012M000 1,8700 h 24,8000 46,38Oficial 1a muntador
A013M000 3,7400 h 21,3100 79,70Ajudant muntador
BN12F320 1,0000 u 288,4400 288,44Vàlvula comporta+brides DN=150mm,PN=16bar,fosa
A%AUX001 1,5000 % 126,0800 1,89Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  .................................................. 416,41

4.2.10 FN12E324 u Vàlvula de comporta manual amb cos de fosa i de tanca elastomerica amb unió per
brides, de diàmetre nomimal 125 mm,  de 16 bar de PN inclos part proporcional de
cargols i juntes , de preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada

A012M000 1,6300 h 24,8000 40,42Oficial 1a muntador
A013M000 3,2600 h 21,3100 69,47Ajudant muntador
BN12E320 1,0000 u 237,1000 237,10Vàlvula comporta+brides DN=125mm,PN=16bar,fosa
A%AUX001 1,5000 % 109,8900 1,65Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  .................................................. 348,64
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4.2.11 FN12H324 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 250 mm,  de 10 bar
de PN, de bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada

A012M000 2,2100 h 24,8000 54,81Oficial 1a muntador
A013M000 4,4200 h 21,3100 94,19Ajudant muntador
BN12H320 1,0000 u 621,3900 621,39Vàlvula comporta+brides

DN=250mm,PN=10bar,bronze
A%AUX001 1,5000 % 149,0000 2,24Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  .................................................. 772,63

4.2.12 FN130002 u SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VENTOSA SOBRE CANONADA DE DN MÀXIM
150 MM. INLCOU DERIVACIÓ EN TE 150 MM AMB SORTIDA DN 65 MM, VÀLVULA
DE COMPORTA DE DN 65 MM, DOS COLZES DE FOSA DÚCTIL DE DN 65 MM, I
VENTOSA TRIFUNCIONAL DN 40 MM AMB BRIDA DE DN 65 MM

Sense descomposició 895,0000

Preu total arrodonit per u  .................................................. 895,00

4.2.13 FDK20000 u TOPALL AMB FORMIGÓ PER L'ANCLATGE DE LES CLAUS DE PAS I ACCESSORIS.
REALITZACIÓ DE FORMA MANUAL PER A QUALSEVOL DIÀMETRE

Sense descomposició 49,0000

Preu total arrodonit per u  .................................................. 49,00

4.2.14 GDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i
solera de maó calat  de 290x140x100 mm, sobre llit de sorra

A012N000 1,2500 h 24,0000 30,00Oficial 1a d'obra pública
A0140000 1,2500 h 18,3900 22,99Manobre
B0312500 0,0275 t 19,9900 0,55Sorra pedra granit. 0-3,5 mm
B064300C 0,6490 m3 63,0000 40,89Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment
B0DF8H0A 1,0070 u 1,5300 1,54Motlle metàl·lic p/encof.pericó reg. 57x57x125cm,150

usos
B0F1D2A1 17,9970 u 0,2000 3,60Maó calat,290x140x100mm,p/revestir,categoria

I,HD,UNE-EN 771-1
A%AUX001 1,5000 % 52,9900 0,79Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  .................................................. 100,36

4.2.15 GDKZHLB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas
lliure de 700x700 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb
morter

A012N000 0,4050 h 24,0000 9,72Oficial 1a d'obra pública
A0140000 0,4050 h 18,3900 7,45Manobre
B0710150 0,0063 t 36,8100 0,23Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2
BDKZHLB0 1,0000 u 109,2800 109,28Bastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pericó

serv.,recolzada,pas 700x700mm,B125
A%AUX001 1,5000 % 17,1700 0,26Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  .................................................. 126,94

4.2.16 FN140001 u SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE HIDRANT CONTRAINCENDI DE DN 100 MM
SOTERRAT SOBRE
CANONADA DE DIÀMETRE DN 150 MM. INCLOU DERIVACIÓ EN TE DN 150 AMB
SORTIDA 100 MM, VÀLVULA DE COMPORTA DE DN 100 MM, DOS COLZES DE
FOSA DÚCTIL DE DN 100 MM, HIDRANT AMB RACORD DN 100 MM TIPUS
BARCELONA, MARC I TAPA, I SENYALITZACIÓ

Sense descomposició 1.202,0000

Preu total arrodonit per u  .................................................. 1.202,00
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4.2.17 IFA010 Ut Subministrament i muntatge d'escomesa soterrada per a proveïment d'aigua
potable de 2 m de longitud, que uneix la xarxa general de distribució d'aigua
potable de l'empresa subministradora amb la instal·lació general de l'edifici,
continua en tot el recorregut sense unions o ensamblatges intermedis no
registrables, formada per tub de polietilè d'alta densitat banda blau (PE-100), de 20
mm de diàmetre exterior, PN=16 atm, col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de
gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i
anivellada mitjançant equip manual amb picó vibrant, reblert lateral compactant fins
als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre la
generatriu superior de la canonada; collaret de presa en càrrega col·locat sobre la
xarxa general de distribució que serveix d'enllaç entre l'escomesa i la xarxa; clau de
tall d'esfera de 1/2" de diàmetre amb comandament de clau de quadrat col·locada
mitjançant unió roscada, situada al costat de l'edificació, fora dels límits de la
propietat, allotjada en arqueta prefabricada de polipropilè de 30x30x30 cm,
col·locada sobre solera de formigó en massa HM-20/P/20/I de 15 cm d'espessor.
Fins i tot p/p d'accessoris i peces especials, demolició i aixecat del ferm existent,
posterior reposició amb formigó en massa HM-20/P/20/I, i connexió a la xarxa.
Sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal. Totalment muntada,
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat de la connexió de servei, coordinat amb la resta
d'instal·lacions o elements que puguin tenir interferències. Trencament del
paviment amb compressor. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació.
Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Col·locació de l'arqueta
prefabricada. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la canonada.
Muntatge de la clau de tall. Col·locació de la tapa. Execució del reblert envoltant.
Acoblament de la connexió de servei amb la xarxa general del municipi. Realització
de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.

mt10hmf010agcbcba 0,1110 m³ 18,2200 2,02Formigó HM-20/P/20/I, fabricat en central, abocada
amb cubilot.

mt01ara010 0,2150 m³ 8,8400 1,90Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.
mt37tpa012a 1,0000 Ut 1,7400 1,74Collaret de presa en càrrega de PP, per tub de

polietilè d'alta densitat (PE-100 A), de 20 mm de
diàmetre exterior, segons UNE-EN ISO 15874-3.

mt37tpa011a 2,0000 m 0,3000 0,60Connexió de servei de polietilè d'alta densitat banda
blau (PE-100), de 20 mm de diàmetre exterior,
PN=16 atm i 2 mm de gruix, segons UNE-EN
12201-2. Inclús p/p d'accessoris de connexió i peces
especials.

mt11arp100a 1,0000 Ut 7,6500 7,65Pericó prefabricat de polipropilè, 30x30x30 cm.
mt11arp050ac 1,0000 Ut 6,2600 6,26Tapa de PVC, per a arquetes de fontaneria de 30x30

cm.
mt37sve030b 1,0000 Ut 1,3100 1,31Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1/2",

amb comandament de regle quadrat.
mt10hmf010agcbcba 0,1500 m³ 18,2200 2,73Formigó HM-20/P/20/I, fabricat en central, abocada

amb cubilot.
mq05pdm010b 0,6470 h 3,7300 2,41Compressor portàtil elèctric 5 m³/min de cabal.
mq05mai030 0,6470 h 2,2000 1,42Martell pneumàtic.
mo011 0,1030 h 15,6700 1,61Oficial 1ª construcció.
mo029 1,0500 h 15,4300 16,20Oficial 2ª construcció.
mo060 0,6280 h 14,3100 8,99Peó ordinari construcció.
mo004 3,5140 h 16,1800 56,86Oficial 1ª lampista.
mo055 1,7650 h 14,6800 25,91Ajudant lampista.
% 4,0000 % 137,6100 5,50Mitjans auxiliars

Preu total arrodonit per Ut  .................................................. 143,11

4.2.18 FN170000 u CONNEXIÓ TIPUS 1: DE CANONADA DE DN 125 MM /DN 110 / DN 90 MM A
CANONADA EXISTENT DE DN 125 MM. INCLOU DOS MANIGUET
ELECTROSOLDABLES DE PEAD DN 125 MM, DOS MANIGUETS AMB PORTABRIDA
DE DN 125 MM AMB BRIDA LOCA ZINCADA DE DN 100 MM, UNA DERIVACIÓ EN TE
DE DN 100 MM I SORTIDA DN 100 Ó 80 MM I UNA VÀLVULA DE COMPORTA DE DN
100 MM

Sense descomposició 503,0000

Preu total arrodonit per u  .................................................. 503,00
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4.2.19 FN150002 u SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE COMPTADOR DE DN 80 MM D'AIGUA
SUBMINISTRADA SOBRE CANONADA DE PEAD DN 160 MM. INCLOU DOS
VÀLVULES DE COMPORTA DE DN 150 MM, DOS CARRET DE DESMUNTATGE DE
DN 150 MM, FILTRE DE DN 150 MM TIPUS CESTA, DOS REDUCCIONS AMB
ESTABILITZADOR DE FLUXE DE DN 150 MM A 80 MM, COMPTADOR DE DN 80 MM I
TOTALITZADOR
D'IMPULSOS

Sense descomposició 3.633,0000

Preu total arrodonit per u  .................................................. 3.633,00
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5 Fase 3b: Xarxa d'enllumenat públic

5.1 Treballs previs i moviment de terres
5.1.1 F2A10000 m Retirada per a soterrament de línies existents d'enllumenat públic inclòs enderroc

de postes de fusta i formigó, càrrega, transport i dipòsit a abocador autoritzat de tot
els postes i material sobrants.

Sense descomposició 3,0000

Preu total arrodonit per m  .................................................. 3,00

5.2 Obra civil
5.2.1 GG319154 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació

RV-K, tetrapolar, de secció 41 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en
tub

A012H000 0,0400 h 24,8000 0,99Oficial 1a electricista
A013H000 0,0400 h 21,2800 0,85Ajudant electricista
BG319150 1,0200 m 4,0000 4,08Cable 0,6/1 kV RV-K, 41x6mm2
A%AUX001 1,5000 % 1,8400 0,03Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m  .................................................. 5,95

5.2.2 GG319164 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació
RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en
tub

A012H000 0,0400 h 24,8000 0,99Oficial 1a electricista
A013H000 0,0400 h 21,2800 0,85Ajudant electricista
BG319160 1,0200 m 6,2000 6,32Cable 0,6/1 kV RV-K, 1x10mm2
A%AUX001 1,5000 % 1,8400 0,03Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m  .................................................. 8,19

5.2.3 GG319174 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació
RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 16 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en
tub

A012H000 0,0500 h 24,8000 1,24Oficial 1a electricista
A013H000 0,0500 h 21,2800 1,06Ajudant electricista
BG319170 1,0200 m 9,3200 9,51Cable 0,6/1 kV RV-K, 1x16mm2
A%AUX001 1,5000 % 2,3000 0,03Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m  .................................................. 11,84

5.2.4 GG319184 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació
RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 25 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en
tub

A012H000 0,0500 h 24,8000 1,24Oficial 1a electricista
A013H000 0,0500 h 21,2800 1,06Ajudant electricista
BG319180 1,0200 m 14,3000 14,59Cable 0,6/1 kV RV-K, 4x25mm2
A%AUX001 1,5000 % 2,3000 0,03Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m  .................................................. 16,92

5.2.5 FG1B0003 m Conductor de coure de designació UNE-RV-K 0.6/1 kV, bipolar de secció 2x2.5 mm2,
col·locat en tub.

Sense descomposició 1,5000

Preu total arrodonit per m  .................................................. 1,50
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5.2.6 GHM11J22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica,  de 6 m d'alçària,
coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5,
col·locada sobre dau de formigó tot inclòs.

A012H000 0,5300 h 24,8000 13,14Oficial 1a electricista
A013H000 0,5300 h 21,2800 11,28Ajudant electricista
A0140000 0,2500 h 18,3900 4,60Manobre
B064500C 0,3410 m3 61,4000 20,94Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment
BHM11J22 1,0000 u 205,2900 205,29Columna planxa

ac.galv.,troncocònica,h=6m,UNE-EN 40-5
BHWM1000 1,0000 u 39,7200 39,72P.p.accessoris p/columnes
C1503000 0,5300 h 46,0000 24,38Camió grua
C1504R00 0,5300 h 38,9700 20,65Camió cistella h=10m
A%AUX001 1,5000 % 29,0200 0,44Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  .................................................. 340,44

5.2.7 GHN33000 u Llumenera asimètrica per a vials, tipus airtrace de INDAL o similar de superior
qualitat amb lámparas de vapor de sodi de 70w. Reflector facetado de aluminio
anodizado, Difusor vidrio curvo templado 4mm, Portalámparas: G12/E27/E40,
Ópticas Asimétrica micro, Mid, MAX AIRTECH®, FHS <0,1% / IP 67 G.O / IP 66
luminaria / IK 09, Clase I. Longitud (mm) 550 .Armadura en fundición de aluminio.
Conexión versión top hembra øint m60 – øext m76. Fijación lateral, vertical y pared.
Acabado Epoxy y poliuretano. Color: plata. Norma EN 60598/ IEC 55015.Inclou equip
electronic HID-PV M 035/S CDM HPF per a doble nivell.

Sense descomposició 213,0000

Preu total arrodonit per u  .................................................. 213,00

5.2.8 GGD1432E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de
2500 mm llargària de 17,3 mm de diàmetre, clavada a terra

A012H000 0,2660 h 24,8000 6,60Oficial 1a electricista
A013H000 0,2660 h 21,2800 5,66Ajudant electricista
BGD14320 1,0000 u 20,6900 20,69Piqueta connex.terra

acer,long.=2500mm,D=17,3mm,300µm
BGYD1000 1,0000 u 4,0100 4,01P.p.elem.especials p/piqu.connex.terr.
A%AUX001 1,5000 % 12,2600 0,18Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  .................................................. 37,14

5.2.9 FDK2A4F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i
solera de maó calat, sobre llit de sorra

A012N000 1,2000 h 24,0000 28,80Oficial 1a d'obra pública
A0140000 1,2000 h 18,3900 22,07Manobre
B0312500 0,0245 t 19,9900 0,49Sorra pedra granit. 0-3,5 mm
B064300C 0,4070 m3 63,0000 25,64Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment
B0DF8H0A 1,0070 u 1,5300 1,54Motlle metàl·lic p/encof.pericó reg. 57x57x125cm,150

usos
B0F1D2A1 13,9965 u 0,2000 2,80Maó calat,290x140x100mm,p/revestir,categoria

I,HD,UNE-EN 771-1
A%AUX001 1,5000 % 50,8700 0,76Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  .................................................. 82,10

5.2.10 FDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas
lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb
morter

A012N000 0,4500 h 24,0000 10,80Oficial 1a d'obra pública
A0140000 0,4500 h 18,3900 8,28Manobre
B0710150 0,0053 t 36,8100 0,20Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2
BDKZHJB0 1,0000 u 71,9700 71,97Bastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pericó

serv.,recolzada,pas 600x600mm,B125
A%AUX001 1,5000 % 19,0800 0,29Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  .................................................. 91,54
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5.2.11 FG1B0000 u Subministre i instal·lació de quadre general de protecció i comandament de
l'enllumenat del carrer per a un màxim de set linies, caixes de doble aïllament, per
una capacitat màxima de 60 lluminàries de 35+70 W, format per: magnetotèrmic
general, unitat de control de l'enllumenat tipus ASTROLUM TCS DE LUMTEC  amb
modem inclos i rellotge astronomic intern, contactor general, dispositiu de mesura i
bornes d'entrada/sortida ASTROLUM TCS, circuit de sortida per un màxim de set
linies amb magnetotermics, diferenciar rearmable, contactors i bornes de sortida de
la linia de comandament. Tot inclòs per correcte funcionament de la instal·lació.
Inclòs alta nou subministre o ampliació-trasllat de subministre existent , cablejat i
proteccions de connexió a l'estació transformadora i càrrecs companyia.

Sense descomposició 3.492,8900

Preu total arrodonit per u  .................................................. 3.492,89

5.2.12 FG1B0001 u Subministre i muntatge de Sistema de telegestió vía internet  ASTROLUM TCS
LUMTEC dins de armari de control de l’enllumenat format per :
* Astrolum TCS Lumtec
* Modem GPRS + Font d’alimenatació + Antena
* Cable RS-232
* Analitzador de xarxes

Sense descomposició 827,0000

Preu total arrodonit per u  .................................................. 827,00

5.2.13 FMH22506 pa Estudi tècnic i projecte per a la legalització de l'enllumenat segons el reglament de
baixa tensió, inclòs visats, certificats finals i visita de comprovació.Inclou la
legalització de les petites modificacions dels quadres existents.

Sense descomposició 1.500,0000

Preu total arrodonit per pa  .................................................. 1.500,00
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6 Fase 3a: Conduccions xarxa de telefonia i enllumenat

6.1 Moviment de terres xarxa d'enllumenat
6.1.1 F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny

compacte, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat

A0140000 0,0800 h 18,3900 1,47Manobre
C1315020 0,1250 h 60,3800 7,55Retroexcavadora mitjana
A%AUX001 1,5000 % 1,4700 0,02Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m3  .................................................. 9,04

6.1.2 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del
95% PM

A0140000 0,0650 h 18,3900 1,20Manobre
A0150000 0,1100 h 19,0300 2,09Manobre especialista
C133A0K0 0,1100 h 8,6100 0,95Picó vibrant,plac.60cm
A%AUX001 1,5000 % 3,2900 0,05Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m2  .................................................. 4,29

6.1.3 F226240f m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de
la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant,
amb compactació del 95 % PM

A0150000 0,4500 h 19,0300 8,56Manobre especialista
C1315020 0,1000 h 60,3800 6,04Retroexcavadora mitjana
C133A0K0 0,4500 h 8,6100 3,87Picó vibrant,plac.60cm
A%AUX001 1,5000 % 8,5600 0,13Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m3  .................................................. 18,60

6.1.4 G228A0AF m3 Rebliment no compactat de rasa amb sorra de riu, abocat manualment

A0140000 0,1000 h 18,3900 1,84Manobre
B0315600 1,7000 t 8,0000 13,60Sorra rentada 0,1-0,5 mm
A%AUX001 1,5000 % 1,8400 0,03Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m3  .................................................. 15,47

6.1.5 F2R35039 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t
i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més
de 10 i fins a 15 km

C1501700 0,2160 h 32,3000 6,98Camió transp.7 t

Preu total arrodonit per m3  .................................................. 6,98

6.1.6 G2RA7L00 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció no inclòs, de residus de terra inerts, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

B2RA7L00 1,0000 m3 4,6800 4,68Deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon no
inclòs,residus terra inerts,LER 170504

Preu total arrodonit per m3  .................................................. 4,68

6.2 Moviment de terres xarxa de telefonia
6.2.1 F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny

compacte, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat

A0140000 0,0800 h 18,3900 1,47Manobre
C1315020 0,1250 h 60,3800 7,55Retroexcavadora mitjana
A%AUX001 1,5000 % 1,4700 0,02Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m3  .................................................. 9,04
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6.2.2 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del
95% PM

A0140000 0,0650 h 18,3900 1,20Manobre
A0150000 0,1100 h 19,0300 2,09Manobre especialista
C133A0K0 0,1100 h 8,6100 0,95Picó vibrant,plac.60cm
A%AUX001 1,5000 % 3,2900 0,05Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m2  .................................................. 4,29

6.2.3 F226240f m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de
la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant,
amb compactació del 95 % PM

A0150000 0,4500 h 19,0300 8,56Manobre especialista
C1315020 0,1000 h 60,3800 6,04Retroexcavadora mitjana
C133A0K0 0,4500 h 8,6100 3,87Picó vibrant,plac.60cm
A%AUX001 1,5000 % 8,5600 0,13Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m3  .................................................. 18,60

6.2.4 F2R35039 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t
i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més
de 10 i fins a 15 km

C1501700 0,2160 h 32,3000 6,98Camió transp.7 t

Preu total arrodonit per m3  .................................................. 6,98

6.2.5 G2RA7L00 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció no inclòs, de residus de terra inerts, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

B2RA7L00 1,0000 m3 4,6800 4,68Deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon no
inclòs,residus terra inerts,LER 170504

Preu total arrodonit per m3  .................................................. 4,68

6.3 Obra civil telefonía
6.3.1 GDG52458 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats  de polietilè  de 63mm de diàmetre

nominal, de doble capa, i dau de recobriment  de 40x27 cm amb formigó
HM-20/P/20/I

A0121000 0,0120 h 24,0000 0,29Oficial 1a
A0140000 0,0120 h 18,3900 0,22Manobre
B064300C 0,0880 m3 63,0000 5,54Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment
BG22TD10 2,1000 m 1,1000 2,31Tub corbable corrugat PE,doble

capa,DN=63mm,20J,450N,p/canal.soterrada
A%AUX001 1,5000 % 0,5100 0,01Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m  .................................................. 8,37

6.3.2 GDG52457 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats  de polietilè  de 110 mm de diàmetre
nominal, de doble capa, i dau de recobriment  de 40x27 cm amb formigó
HM-20/P/20/I

A0121000 0,0120 h 24,0000 0,29Oficial 1a
A0140000 0,0120 h 18,3900 0,22Manobre
B064300C 0,0968 m3 63,0000 6,10Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment
BG22TK10 2,1000 m 2,0200 4,24Tub corbable corrugat PE,doble

capa,DN=110mm,28J,450N,p/canal.soterrada
A%AUX001 1,5000 % 0,5100 0,01Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m  .................................................. 10,86
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6.3.3 GDG54477 m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats  de polietilè  de 110 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment  de 45x41 cm amb formigó
HM-20/P/20/I

A0121000 0,0140 h 24,0000 0,34Oficial 1a
A0140000 0,0140 h 18,3900 0,26Manobre
B064300C 0,1320 m3 63,0000 8,32Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment
BG22TK10 4,2000 m 2,0200 8,48Tub corbable corrugat PE,doble

capa,DN=110mm,28J,450N,p/canal.soterrada
A%AUX001 1,5000 % 0,6000 0,01Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m  .................................................. 17,41

6.3.4 ILA020 m Subministrament i instal·lació de canalització externa soterrada entre l'arqueta
d'entrada i el registre d'enllaç inferior en l'interior de l'edifici o directament en el
RITI o RITU, en edificació de fins a 4 PAU, formada per 3 tubs (2 TBA+STDP, 1
reserva) de polietilè de 63 mm de diàmetre, subministrat en rotllo, resistència a la
compressió 450 N, resistència al impacte 20 joules, executada en rasa de 45x75 cm,
amb els tubs embeguts en un prisma de formigó en massa HM-20/B/20/I amb 6 cm
de recobriment superior i inferior i 5,5 cm de recobriment lateral, sense incloure
l'excavació ni el reblert perimetral posterior. Inclús p/p d'abocament i compactació
del formigó per a la formació de la solera i el prisma de formigó en massa, de
suports separadors de tubs de PVC col·locats cada 100 cm i fil guia. Totalment
muntada.
Inclou: Replanteig i traçat de la rasa. Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció
de les terres. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Presentació
en sec de tubs. Abocat i compactació del formigó per formació del prisma.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal,
segons documentació gràfica de Projecte.

mt35aia070aaac 3,0000 m 0,7000 2,10Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de
doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de
color taronja, de 63 mm de diàmetre nominal, per a
canalització soterrada, resistència a la compressió
450 N, resistència al impacte 20 joules, amb grau de
protecció IP 549 segons UNE 20324, amb fil guia
incorporat. Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-22 i UNE-EN 50086-2-4.

mt40iva020d 1,1800 Ut 0,7200 0,85Suport separador de tubs de PVC rígid de 63 mm de
diàmetre.

mt10hmf010agcbbba 0,0730 m³ 19,3400 1,41Formigó HM-20/B/20/I, fabricat en central, abocada
amb cubilot.

mt40www050 0,3000 Ut 0,6200 0,19Material auxiliar per infrastructura de
telecomunicacions.

mo011 0,0600 h 15,6700 0,94Oficial 1ª construcció.
mo060 0,0600 h 14,3100 0,86Peó ordinari construcció.
% 2,0000 % 6,3500 0,13Mitjans auxiliars

Preu total arrodonit per m  .................................................. 6,48

6.3.5 GDK2U020 u Pericó de registre prefabricat de formigó armat vibrat, tipus DF-III per a
instal·lacions de telefonia inclosa tapa de formigó prefabricada, col·locada sobre
solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix

A012N000 0,4500 h 24,0000 10,80Oficial 1a d'obra pública
A0140000 0,9000 h 18,3900 16,55Manobre
B064500C 0,2700 m3 61,4000 16,58Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment
BDK2U020 1,0000 u 622,9700 622,97Pericó DF III.registre p/instal.telefonia
C1503000 0,1660 h 46,0000 7,64Camió grua
A%AUX001 1,5000 % 27,3500 0,41Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  .................................................. 674,95
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6.3.6 GDK2U040 u Pericó de registre prefabricat de formigó armat vibrat, tipus HF-III per a
instal·lacions de telefonia inclosa tapa de formigó prefabricada, col·locada sobre
solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix

A012N000 0,3500 h 24,0000 8,40Oficial 1a d'obra pública
A0140000 0,7000 h 18,3900 12,87Manobre
B064500C 0,1680 m3 61,4000 10,32Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment
BDK2U040 1,0000 u 405,2900 405,29Pericó HF III.registre p/instal.telefonia
C1503000 0,1670 h 46,0000 7,68Camió grua
A%AUX001 1,5000 % 21,2700 0,32Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  .................................................. 444,88

6.3.7 GDK2U050 u Pericó de registre prefabricat de formigó armat, tipus MF-II per a instal·lacions de
telefonia inclosa tapa de formigó prefabricada, col·locada sobre solera de formigó
HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix

A012N000 0,2750 h 24,0000 6,60Oficial 1a d'obra pública
A0140000 0,5500 h 18,3900 10,11Manobre
B064500C 0,0560 m3 61,4000 3,44Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment
BDK2U050 1,0000 u 105,8300 105,83Pericó MF.registre p/instal.telefonia
C1503000 0,1660 h 46,0000 7,64Camió grua
A%AUX001 1,5000 % 16,7100 0,25Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  .................................................. 133,87

6.3.8 GDL5U040 u Armari de distribució per a instal·lacions de telefonia, per a urbanitzacions de
500X700X180 mm de dimensions aproximades, col·locat

A012N000 0,3300 h 24,0000 7,92Oficial 1a d'obra pública
A0140000 0,3300 h 18,3900 6,07Manobre
BDL5U040 1,0000 u 229,8200 229,82Armari distribució p/urbanitzacions

(500X700X180mm)
A%AUX001 1,5000 % 13,9900 0,21Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  .................................................. 244,02

6.3.9 FDGTA001 UT Subministre i muntatge de cambra de telefonia tipus GBRF de 2700x1600x1900mm
amb tapa de registre inclosa, homologada per companyia,col·locada sobre solera
de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix inclos.

Sense descomposició 1.200,0000

Preu total arrodonit per UT  .................................................. 1.200,00

6.4 Obra civil enllumenat
6.4.1 FG1B0002 m subministra i col·locació de placa de PPC per a protecció de conductors.

Sense descomposició 0,3000

Preu total arrodonit per m  .................................................. 0,30

6.4.2 GG22TD1K 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 i fil guia.

A012H000 0,0250 h 24,8000 0,62Oficial 1a electricista
A013H000 0,0200 h 21,2800 0,43Ajudant electricista
BG22TD10 1,0200 m 1,1000 1,12Tub corbable corrugat PE,doble

capa,DN=63mm,20J,450N,p/canal.soterrada
A%AUX001 1,5000 % 1,0500 0,02Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m  .................................................. 2,19
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7 Fase 3a: Ferms i paviments

7.1 Treballs previs
7.1.1 F21R12D0 u Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 10 a 15 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)

A012P000 2,6000 h 24,7100 64,25Oficial 1a jardiner
A013P000 1,3000 h 21,9300 28,51Ajudant jardiner
B2RA9SB0 0,5000 t 28,0000 14,00Deposició controlada planta compost.,residus

vegetals nets no especials,0,5t/m3,LER 200201
B2RA9TD0 1,8000 t 28,0000 50,40Deposició controlada planta compost.,residus troncs i

soques no especials,0,9t/m3,LER 200201
C1503000 3,0000 h 46,0000 138,00Camió grua
C150MC30 1,3000 h 13,7600 17,89Llog.cistella braç art. 16m,s/operari
CRE23000 2,6000 h 3,1000 8,06Motoserra
A%AUX001 1,5000 % 92,7600 1,39Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  .................................................. 322,50

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

A0121000 0,0600 h 24,0000 1,44Oficial 1a
A0150000 0,0600 h 19,0300 1,14Manobre especialista
C110A0G0 0,0600 h 2,9300 0,18Dipòsit aire comprimit,180m3/h
C110U070 0,0600 h 14,6100 0,88Equip de màquina de serra de disc de diamant per a

tallar
A%AUX001 1,5000 % 2,5800 0,04Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m  .................................................. 3,68

7.1.3 F2191306 m Demolició  de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

C1105A00 0,0400 h 68,3100 2,73Retroexcavadora amb martell trencador
C1315020 0,0200 h 60,3800 1,21Retroexcavadora mitjana

Preu total arrodonit per m  .................................................. 3,94

7.1.4 F2194AK5 m2 Demolició de paviment  de formigó,  de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

C1105A00 0,0720 h 68,3100 4,92Retroexcavadora amb martell trencador
C1315020 0,0300 h 60,3800 1,81Retroexcavadora mitjana

Preu total arrodonit per m2  .................................................. 6,73

7.1.5 F2194JC5 m2 Demolició de paviment  de panots col·locats sobre formigó,  de fins a 10 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió

C1105A00 0,0570 h 68,3100 3,89Retroexcavadora amb martell trencador
C1311120 0,0080 h 56,0300 0,45Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics 117kW

Preu total arrodonit per m2  .................................................. 4,34

7.1.6 F2194XC5 m2 Demolició de paviment  de mescla bituminosa,  de fins a 10 cm de gruix i més de 2
m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

C1105A00 0,0480 h 68,3100 3,28Retroexcavadora amb martell trencador
C1311120 0,0040 h 56,0300 0,22Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics 117kW

Preu total arrodonit per m2  .................................................. 3,50
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7.1.7 F2R64269 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o 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

C1311120 0,0100 h 56,0300 0,56Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics 117kW
C1501800 0,1730 h 38,5000 6,66Camió transp.12 t

Preu total arrodonit per m3  .................................................. 7,22

7.1.8 F2RA71H0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció no inclòs, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,48 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA71H0 1,4800 t 6,0200 8,91Deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon no
inclòs,residus form. inerts,1,48t/m3,LER 170101

Preu total arrodonit per m3  .................................................. 8,91

7.2 Moviment de terres
7.2.1 F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny

compacte, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat

A0140000 0,0800 h 18,3900 1,47Manobre
C1315020 0,1250 h 60,3800 7,55Retroexcavadora mitjana
A%AUX001 1,5000 % 1,4700 0,02Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m3  .................................................. 9,04

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

C1331100 0,0080 h 56,9500 0,46Motoanivelladora petita
C13350C0 0,0110 h 66,2000 0,73Corró vibratori autopropulsat,12-14t

Preu total arrodonit per m2  .................................................. 1,19

7.2.3 F2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació

B03D1000 1,0000 m3 9,9800 9,98Terra selec.

Preu total arrodonit per m3  .................................................. 9,98

7.2.4 F2R45035 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

C1311120 0,0340 h 56,0300 1,91Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics 117kW
C1501700 0,0900 h 32,3000 2,91Camió transp.7 t

Preu total arrodonit per m3  .................................................. 4,82

7.2.5 F2RA7L00 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció no inclòs, de residus de terra inerts, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

B2RA7L00 1,0000 m3 4,6800 4,68Deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon no
inclòs,residus terra inerts,LER 170504

Preu total arrodonit per m3  .................................................. 4,68

7.3 Obra civil
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7.3.1 F931101J m3 Base de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

A0140000 0,0500 h 18,3900 0,92Manobre
B0111000 0,0500 m3 1,0100 0,05Aigua
B0371000 1,1500 m3 21,6200 24,86Tot-u nat.
C1331100 0,0350 h 56,9500 1,99Motoanivelladora petita
C13350C0 0,0450 h 66,2000 2,98Corró vibratori autopropulsat,12-14t
C1502E00 0,0250 h 42,6000 1,07Camió cisterna 8m3
A%AUX001 1,5000 % 0,9200 0,01Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m3  .................................................. 31,88

7.3.2 F9715L11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/S/40/I, de consistència seca i grandària
màxima del granulat 40 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual,
acabat reglejat

A012N000 0,2000 h 24,0000 4,80Oficial 1a d'obra pública
A0140000 0,6000 h 18,3900 11,03Manobre
B064500D 1,1000 m3 60,9400 67,03Formigó HM-20/S/40/I,>=200kg/m3 ciment
C2005000 0,0600 h 4,8600 0,29Regle vibratori
A%AUX001 1,5000 % 15,8300 0,24Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m3  .................................................. 83,39

7.3.3 F974V010 m Rigola de 30 cm d'amplaria amb peces de morter de ciment de color blanc, de
30x30x8 cm, col·locades amb morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

A012N000 0,1900 h 24,0000 4,56Oficial 1a d'obra pública
A0140000 0,0600 h 18,3900 1,10Manobre
B051E201 0,0010 t 160,1600 0,16Ciment blanc ram paleta BL 22,5X,sacs
B974V002 3,3330 u 1,5800 5,27Lloseta blanca de morter comprimit de 30x30x8 cms
D0701821 0,0090 m3 86,4000 0,78Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra

pedra granit.,380kg/m3 ciment,1:4,10N/mm2,elab.a
obra,formigonera 165l

A%AUX001 1,5000 % 5,6600 0,08Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m  .................................................. 11,95

7.3.4 UXB020 m Subministrament i col·locació de peces de vorera recta de formigó, doble capa, amb
secció normalitzada de calçada C5 (25x15) cm, classe climàtica B (absorció <=6%),
classe resistent a l'abrasió H (petjada <=23 mm) i classe resistent a flexió S (R-3,5
N/mm2). Longitud de vorera 100 cm, segons UNE-EN 1340 i UNE 127340, per a ús en
calçades. Tot allò realitzat sobre ferm compost per base de formigó no estructural
HNE-20/P/20 de gruix uniforme de 20 cm i ample de 10 cm a cada costat del vorera,
abocada des de camió, estès i vibrat manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat
reglejat, segons pendents del projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR >
5 (California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu. Inclús p/p de topalls o
contraforts de 1/3 i 2/3 de l'altura de la vorera, del costat de la calçada i al revers
respectivament, amb un mínim de 10 cm, excepte en el cas de paviments flexibles,
rebut amb morter M-5 de consistència seca i posterior ajuntant d'amplada màxima 5
mm amb morter de ciment M-5.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Abocament i estès de formigó en llit de
suport. Col·locació, rebut i anivellació de les peces, incloent-hi topalls o
contraforts. Replé de juntes amb morter de ciment.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica
de Projecte.

mt10hmf011bacbcaa 0,2000 m³ 17,6100 3,52Formigó no estructural HNE-20/P/20, fabricat en
central, abocada des de camió.

mt09mor010c 0,0030 m³ 62,2100 0,19Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-5,
confeccionat en obra con 250 kg/m³ de ciment i una
proporció en volum 1/6.

mt18jbg010bbiaaa 1,0500 Ut 4,5000 4,73Vorera recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C5 (25x15) cm, classe
climàtica B (absorció <=6%), classe resistent a
l'abrasió H (petjada <=23 mm) i classe resistent a
flexió S (R-3,5 N/mm2). Longitud de vorera 100 cm,
segons UNE-EN 1340 i UNE 127340.

mt09mor010c 0,0010 m³ 62,2100 0,06Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-5,
confeccionat en obra con 250 kg/m³ de ciment i una
proporció en volum 1/6.
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mq04dua020b 0,0340 h 7,3100 0,25Dúmper autorecarregable de 2 t de càrrega útil, amb
mecanisme hidràulic.

mq06vib020 0,0980 h 3,6200 0,35Regla vibrant de 3 m.
mo011 0,3720 h 15,6700 5,83Oficial 1ª construcció.
mo060 0,6710 h 14,3100 9,60Peó ordinari construcció.
% 2,0000 % 24,5300 0,49Mitjans auxiliars

Preu total arrodonit per m  .................................................. 25,02

7.3.5 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

A012N000 0,1500 h 24,0000 3,60Oficial 1a d'obra pública
A0140000 0,4500 h 18,3900 8,28Manobre
B064300B 1,0500 m3 63,0000 66,15Formigó HM-20/B/20/I,>=200kg/m3 ciment
C2005000 0,1500 h 4,8600 0,73Regle vibratori
A%AUX001 1,5000 % 11,8800 0,18Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m3  .................................................. 78,94

7.3.6 F9E13204 m2 Paviment de panot per a vorera gris  de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a
l'estesa amb sorra-ciment  de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment
pòrtland

A012N000 0,4300 h 24,0000 10,32Oficial 1a d'obra pública
A0140000 0,2700 h 18,3900 4,97Manobre
B0111000 0,0100 m3 1,0100 0,01Aigua
B0512401 0,0031 t 94,4400 0,29Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs
B9E13200 1,0200 m2 6,0600 6,18Panot gris 20x20x4cm,cl.1a,preu alt
D0391311 0,0306 m3 70,2400 2,15Sorra-ciment s/addit.,200kg/m3

pòrtland+fill.calc.,form.165l
A%AUX001 1,5000 % 15,2900 0,23Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m2  .................................................. 24,15

7.3.7 UXA020 m² Formació de paviment mitjançant col·locació flexible, en exteriors, de llambordes
bicapa de formigó, quines característiques tècniques compleixen la UNE-EN 1338,
format rectangular, 200x100x80 mm, acabat superficial llis, color gris, aparellat a
espiga, sobre una capa de sorra de 0,5 a 5 mm de diàmetre, el gruix final del qual,
una vegada col·locades les llambordes i vibrat el paviment amb safata vibrant, serà
uniforme i estarà comprès entre 3 i 5 cm, deixant entre ells una junta de separació
entre 2 i 3 mm, pel seu posterior reblert amb sorra natural, fina, seca i de
granulometria compresa entre 0 i 2 mm. Tot allò realitzat sobre ferm compost per:
base flexible de tot-u natural, de 30 cm d'espessor, amb estès i compactat al 100%
del Proctor Modificat, executada segons pendents del projecte i col·locat sobre
explanada formada per el terreny natural adequadament compactat fins arribar a
una capacitat portant mínima definida per el seu índex CBR (5 <= CBR < 10). Inclús
p/p de ruptures, talls a realitzar per ajustar-los als cantells del confinament (no
inclosos en aquest preu) i a les intrusions existents en el paviment, acabaments i
peces especials.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Preparació de l'explanada. Estès i
compactació de la base. Execució de l'encontre amb els cantells de confinament.
Estesa i anivellament de la capa de sorra. Col·locació de les llambordes. Reblert de
juntes amb sorra i vibrat del paviment. Neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal,
segons documentació gràfica de Projecte. No s'han tingut en compte les
escapçadures com factor d'influència per incrementar l'amidament, cada vegada
que en la descomposició s'ha considerat el tant per cent de ruptures general.

mt01zah010aa 0,3450 t 6,3600 2,19Barreja de riu granular o natural, pedrera calcària.
mt01arp021 0,0550 m³ 17,6400 0,97Sorra de 0,5 a 5 mm de diàmetre, no contenint més

d'un 3% de matèria orgànica i argila. Es tindrà en
compte l'especificat en UNE 83115 sobre la friabilitat
i en UNE-EN 1097-2 sobre la resistència a la
fragmentació de la sorra.

Annex de justificació de preus
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mt18aph010abaa 52,5000 Ut 0,1100 5,78Llamborda bicapa de formigó, format rectangular,
200x100x80 mm, acabat superficial llis, color gris,
quines característiques tècniques compleixen la
UNE-EN 1338 i una sèrie de propietats
predeterminades: coeficient d'absorció d'aigua <=
6%; resistència de trencament (splitting test) >= 3,6
MPa; càrrega de trencament >= 250 N/mm de la
longitud de trencament; resistència al desgast per
abrasió <= 23 mm i resistència al
lliscament/relliscament (índex USRV) > 60.

mt01arp020 1,0000 kg 0,2600 0,26Sorra natural, fina i seca, de granulometria compresa
entre 0 i 2 mm de diàmetre, exempta de sals
perjudicials, presentada en sacs.

mq02mot010a 0,0120 h 44,7300 0,54Motoanivelladora de 135 CV.
mq02rov010b 0,0200 h 52,0000 1,04Compactador monocilíndric vibrant autopropulsat, de

15 t.
mq02cia020 0,0080 h 29,1100 0,23Camió amb cisterna d'aigua.
mq02rod010aa 0,3300 h 3,4300 1,13Safata vibrant de 170 kg, amplada de treball 50 cm,

reversible.
mo060 0,0300 h 14,3100 0,43Peó ordinari construcció.
mo014 0,3100 h 15,6700 4,86Oficial 1ª enrajolador.
mo035 0,3100 h 14,7000 4,56Ajudant enrajolador.
% 2,0000 % 21,9900 0,44Mitjans auxiliars

Preu total arrodonit per m²  .................................................. 22,43

7.3.8 F9J12C50 m2 Reg d'imprimació amb betum fluidificat tipus FM-100, amb dotació 1,5 kg/m2

A0150000 0,0040 h 19,0300 0,08Manobre especialista
B055KKJ0 0,0015 t 429,1000 0,64Betum fluidificat FM-100
C1702D00 0,0040 h 28,4200 0,11Camió cisterna p/reg asf.

Preu total arrodonit per m2  .................................................. 0,83

7.3.9 F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B50/70 D (D-12),
amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de rodadura i
granulat granític, estesa i compactada. Inclou part proporcional de formació de
rampes reductores de velocitat formada per dues rampes de 1m de llargada i pas
superior de 4 metres de llargada (total sis metres) i entrega lateral a rigola en
pendent.

A012N000 0,0190 h 24,0000 0,46Oficial 1a d'obra pública
A0140000 0,0860 h 18,3900 1,58Manobre
B9H11251 1,0000 t 52,4600 52,46Mesc.bit.AC 16 surf B50/70 D (D-12),granul.granític
C13350C0 0,0120 h 66,2000 0,79Corró vibratori autopropulsat,12-14t
C1709B00 0,0100 h 53,9900 0,54Estenedora p/paviment mescla bitum.
C170D0A0 0,0120 h 60,5200 0,73Corró vibratori autopropulsat pneumàtic
A%AUX001 1,5000 % 2,0400 0,03Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per t  .................................................. 56,59
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7.3.10 UXC020 m² Formació de paviment continu exterior de formigó en massa HM-20/B/20/I fabricat
en central i abocada des de camió, de 15 cm de gruix, estès i vibrat manual, realitzat
sobre capa base de tot ú existent (no inclosa en aquest preu); i capa de trànsit de
morter de ciment CEM II/A-P 32,5 R amb árids de quars, pigments i additius, amb un
rendiment aproximat de 5 kg/m², espolsat manualment sobre el formigó encara
fresc i posterior remolinat mecànic de tota la superfície fins aconseguir que el
morter quedi completament integrat en el formigó. També p/p de preparació de la
superfície de suport del formigó, planxa de poliestirè expandit de 2 cm de gruix per
a l'execució de juntes de contorn, col·locada prop de qualsevol element que
interrompi la solera, com ara pilars i murs; cigarret amb filtre o connexió dels
elements exteriors (cèrcols d'arquetes, boneres, caixes sifòniques, etc.) de les
xarxes d'instal·lacions executades sota la solera; i serrat de les juntes de retracció,
per mitjans mecànics, amb una profunditat de 1/3 del gruix de la solera i posterior
segellat amb massilla de poliuretà.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Replanteig de les juntes i draps
de treball. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg
de la superfície base. Abocament i compactació del formigó. Aplicació manual del
morter, assegurant-se de la total cubrición del formigó fresc. Fratasado mecànic de
la superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal,
segons documentació gràfica de Projecte.

mt10hmf010agcbbaa 0,1500 m³ 18,7400 2,81Formigó HM-20/B/20/I, fabricat en central, abocada
des de camió.

mt01arp160 3,7500 kg 0,3700 1,39Àrids silícs, en sacs.
mt47adh022 0,1800 m 0,2200 0,04Poliestirè expandit en junts de dilatació de paviments

continus de formigó.
mt47adh023 0,4000 m 0,4400 0,18Aserrat de junts de retracció en paviment continu de

formigó.
mt47adh021 0,6000 m 1,8800 1,13Segellat de junt de dilatació amb massilla de

poliuretà d'elasticitat permanent.
mq04dua020b 0,0210 h 7,3100 0,15Dúmper autorecarregable de 2 t de càrrega útil, amb

mecanisme hidràulic.
mq06vib020 0,0170 h 3,6200 0,06Regla vibrant de 3 m.
mq06fra010 0,6040 h 3,9300 2,37Arremolinadora mecànica de formigó.
mo011 0,2170 h 15,6700 3,40Oficial 1ª construcció.
mo060 0,3200 h 14,3100 4,58Peó ordinari construcció.
% 2,0000 % 16,1100 0,32Mitjans auxiliars

Preu total arrodonit per m²  .................................................. 16,43

7.3.11 F9Z4AB24 m2 Armadura pel control de la fissuració superficial en paviment o solera amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080 elaborada a l'obra i manipulada a taller

A0124000 0,0140 h 21,9900 0,31Oficial 1a ferrallista
A0134000 0,0140 h 19,5300 0,27Ajudant ferrallista
B0A14200 0,0102 kg 1,0600 0,01Filferro recuit,D=1,3mm
D0B341C4 1,0000 m2 1,1100 1,11Malla el.b/corrug.ME 30x15cm,D:4-4mm,6x2,2m

B500T elab.obra i manipulada taller
A%AUX001 1,5000 % 0,5800 0,01Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m2  .................................................. 1,71
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8 Fase 3a: Senyalització i altres

8.1 FBA15110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua  de 10 cm 2/1, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

A0121000 0,0070 h 24,0000 0,17Oficial 1a
A0140000 0,0040 h 18,3900 0,07Manobre
BBA11000 0,0326 kg 7,7800 0,25Pintura reflectora p/senyal.
BBA1M000 0,0173 kg 3,7200 0,06Microesferes vidre
C1B02A00 0,0040 h 38,0000 0,15Màquina p/pintar banda vial autopropulsada

Preu total arrodonit per m  .................................................. 0,70

8.2 FBA21111 m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua  de 50 cm 0,5/0,5, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

A0121000 0,0190 h 24,0000 0,46Oficial 1a
A0140000 0,0100 h 18,3900 0,18Manobre
BBA11000 0,1255 kg 7,7800 0,98Pintura reflectora p/senyal.
BBA1M000 0,0632 kg 3,7200 0,24Microesferes vidre
C1B02B00 0,0100 h 29,0600 0,29Màquina p/pintar banda vial accionament manual
A%AUX001 1,5000 % 0,6400 0,01Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m  .................................................. 2,16

8.3 UVT010 m Formació de tancament de parcel·la mitjançant malla de simple torsió, de 50 mm de
passada de malla i 3/4,4 mm de diàmetre, acabat galvanitzat i plastificat en color
verd RAL 6015 i muntants de pals d'acer pintat de 48 mm de diàmetre i 2 m de
alçada. Inclús p/p de replanteig, obertura de buits, reblert de formigó per a rebuda
dels muntants, col·locació de la tela i accessoris de muntatge i tesat del conjunt.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Marcat de la situació dels muntants i
tornapuntes. Obertura de buits per col·locació dels muntants. Colocación de los
montantes. Abocat del formigó. Aplomat i alineació dels muntants i tornapuntes.
Col·locació d'accessoris. Col·locació de la malla i atirantat del conjunt.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica
de Projecte, deduint els buits de longitud major de 1 m.

mt52vst030acb 0,2200 Ut 5,8900 1,30Pal de tub intermig d'acer galvanitzat i pintat, de 48
mm de diàmetre, alçaria 2 m.

mt52vst030bcb 0,0600 Ut 6,2500 0,38Pal de tub interior de reforç d'acer galvanitzat i pintat,
de 48 mm de diàmetre, alçaria 2 m.

mt52vst030ccb 0,0400 Ut 7,5600 0,30Pal de tub extrem d'acer galvanitzat i pintat, de 48
mm de diàmetre, alçaria 2 m.

mt52vst030dcb 0,2000 Ut 8,1200 1,62Pal de tub en esquadra d'acer galvanitzat i pintat, de
48 mm de diàmetre, alçaria 2 m.

mt52vst010onb 2,4000 m² 1,6400 3,94Malla de simple torsió, de 50 mm de passada de
malla i 3/4,4 mm de diàmetre, acabat galvanitzat i
plastificat en color verd RAL 6015.

mt10hmf010agcbbba 0,0150 m³ 19,3400 0,29Formigó HM-20/B/20/I, fabricat en central, abocada
amb cubilot.

mo060 0,1020 h 14,3100 1,46Peó ordinari construcció.
mo006 0,0920 h 16,1800 1,49Oficial 1ª muntador.
mo048 0,0920 h 14,7000 1,35Ajudant muntador.
% 3,0000 % 12,1300 0,36Mitjans auxiliars

Preu total arrodonit per m  .................................................. 12,49

8.4 GBBZ1121 pa Treballs de topografia per correcte replanteig de les parcel·les, la vialitat i els
serveis i confecció de documentació As-built. Inclòs afitament de les noves
parcel·les i zonificació amb fites prefabricades sobre dau de formigó.

Sense descomposició 12.000,0000

Preu total arrodonit per pa  .................................................. 12.000,00
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9 Fase 3a: Control de qualitat i assaigs

9.1 GBBZ1123 pa Control de qualitat de les obres d'acord amb pla de control de qualitat a realitzar pel
contractista

Sense descomposició 41.503,4000

Preu total arrodonit per pa  .................................................. 41.503,40
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10 

10.1 GBBZ1124 pa Control de qualitat de les obres d'acord amb pla de control de qualitat a realitzar pel
contractista

Sense descomposició 11.322,6700

Preu total arrodonit per pa  .................................................. 11.322,67
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11 Fase 3a: seguretat i salut

11.1 GBBZ1122 U seguretat i salut a les obres d'acord amb estudi de seguretat en document annex

Sense descomposició 55.337,8700

Preu total arrodonit per U  .................................................. 55.337,87
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12 Fase 3b: seguretat i salut

12.1 GBBZ1125 U seguretat i salut a les obres d'acord amb estudi de seguretat en document annex

Sense descomposició 15.096,9000

Preu total arrodonit per U  .................................................. 15.096,90
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1.1 M Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i
amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 80,000 1,500 120,000pistes de tennis

10 5,000 50,000previssió servituds
1 100,000 100,000previssió tanques fora d'ordenació

270,000 270,000

Total m  ......: 270,000

1.2 U Retirada de punt de llum per a exterior, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 6,000zona esportiva

6,000 6,000

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

1.3 M2 Demolició de paviment  de formigó,  de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 36,000 18,000 1.296,000zona esportiva

1.296,000 1.296,000

Total m2  ......: 1.296,000

1.4 M Demolició de claveguera de diàmetre 200 cm,  de formigó vibropremsat amb solera de 20 cm  de
formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 60,000 60,000pista tennis

60,000 60,000

Total m  ......: 60,000

1.5 M Demolició de cuneta triangular  de formigó  de fins a 100 cm d'amplària, amb parets de 10 cm de gruix,
amb compressor  de dos martells pneumàtics i càrrega sobre camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 50,000 50,000previssió

50,000 50,000

Total m  ......: 50,000

1.6 M3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 36,000 18,000 0,100 129,600zona esportiva
129,600 129,600

Total m3  ......: 129,600

1.7 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

Total m3  ......: 129,600

1.8 M³ Transport amb camió de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts en obres de
construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 10 km de distància,
considerant el temps d'espera per a la càrrega a màquina en obra, anada, descàrrega i tornada. També
cost de l'abocament.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
80 3,000 0,100 24,000reixat tennis
10 5,000 2,000 0,100 10,000reixat servituds
1 100,000 2,000 0,100 20,000reixat repossició
1 60,000 6,300 0,200 75,600conducte riera tennis
2 36,000 18,000 0,150 194,400paviment tennis
6 8,000 0,250 12,000llums

1,300 336,000 436,800

Total m³  ......: 436,800

Pressupost parcial nº 1 Fase 3a: Treballs previs i enderrocs
Nº Ut Descripció Amidament
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1.9 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no especials amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
80 3,000 0,100 24,000reixat tennis
10 5,000 2,000 0,100 10,000reixat servituds
1 100,000 2,000 0,100 20,000previssió tanques fora d'ordenació
6 8,000 0,250 12,000llums

1,300 66,000 85,800

Total m3  ......: 85,800

1.10 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,25 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 60,000 6,300 0,200 75,600conducte riera tennis
2 36,000 18,000 0,150 194,400paviment tennis

1,300 270,000 351,000

Total m3  ......: 351,000

1.11 M amidament carrers
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

26,960 26,960Collformic
35,080 35,080Collformic
47,280 47,280Collformic

147,580 147,580Collformic
737,340 737,340Collformic
47,330 47,330Collformic
92,420 92,420Sant Llop

304,140 304,140Sant Llop
129,880 129,880Les Agudes
99,860 99,860Les Agudes

299,900 299,900Les Agudes
60,960 60,960Les Agudes
24,220 24,220Les Agudes

183,620 183,620Les Agudes
88,460 88,460Les Agudes

126,420 126,420Les Agudes
81,500 81,500Les Agudes

253,980 253,980Sant Marçal
396,410 396,410Sant Marçal
23,490 23,490Turó Gros

100,470 100,470Turó Gros
124,140 124,140Turó Gros
47,850 47,850Turó Gros
9,780 9,780Turó Gros

179,300 179,300Turó Gros
59,130 59,130Turó Gros

262,600 262,600Turó Gros
117,290 117,290Santa Fé
193,200 193,200Santa Fé
72,990 72,990Riu Gurri

827,250 827,250Riu Gurri
70,500 70,500Font Martina
89,470 89,470Sant Bernat

119,530 119,530Sant Bernat
220,000 220,000Riera Major
204,130 204,130Matagalls
70,000 70,000Matagalls
86,280 86,280Sense nom 1

156,310 156,310Montseny
88,030 88,030Montseny

247,640 247,640Turó de Morou
60,000 60,000Sense nom 2

474,270 474,270Turó de l'Home
148,290 148,290Turó de l'Home

7.235,280 7.235,280

Total m  ......: 7.235,280

Pressupost parcial nº 1 Fase 3a: Treballs previs i enderrocs
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2.1 M3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i més de 4 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora bivalva batilon i càrrega mecànica del material excavat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 60,000 3,000 3,000 540,000obertura riera pista tennis

540,000 540,000

Total m3  ......: 540,000

2.2 M3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

Total m3  ......: 540,000

Pressupost parcial nº 2 Fase 3a: Moviments de terres
Nº Ut Descripció Amidament
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3.1.- Treballs previs

3.1.1 M2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 4.250,000 2,000 8.500,000col.lector nou residual secundari 400
mm

1 980,000 2,000 1.960,000col.lector nou pluvials 400 mm
10.460,000 10.460,000

Total m2  ......: 10.460,000

3.1.2 M Demolició de claveguera  de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36 cm,  de formigó vibropremsat,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
sanejament secundari

1 160,000 160,000diàmetre 150 mm
1 240,000 240,000diàmetre 200 mm
1 3.300,000 3.300,000diàmetre 300 mm
1 370,000 370,000diàmetre 400 mm 

pluvial
1 180,000 180,000pvc250 mm
1 150,000 150,000plt 210 mm
1 150,000 150,000diàmetre 400 mm

4.550,000 4.550,000

Total m  ......: 4.550,000

3.1.3 M Demolició d'interceptor  de 84x50 cm de parets de 30 cm,  de maó i amb solera de 15 cm  de formigó
amb compressor i càrrega mecànica sobre camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
12 4,000 48,000reixes

48,000 48,000

Total m  ......: 48,000

3.1.4 M Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de 15 cm  de maó, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
17 2,000 34,000pous

34,000 34,000

Total m  ......: 34,000

3.1.5 U Demolició d'embornal  de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm  de maó, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
48 48,000embornal unitari
40 40,000embornal pluvial

88,000 88,000

Total u  ......: 88,000

3.1.6 M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 10.460,000 0,050 523,000neteja i esbrossada

523,000 523,000

Total m3  ......: 523,000

3.1.7 M3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus vegetals nets no especials amb
una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Total m3  ......: 523,000

3.1.8 M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4.550 0,095 432,250clavegueres

17 2,000 0,350 11,900pous
(Continua...)

Pressupost parcial nº 3 Fase 3b: Xarxa de sanejament i pluvials
Nº Ut Descripció Amidament
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3.1.8 M3 Transport residus,instal.gestió residus,camió 12t,càrrega mec.,rec.15-20km (Continuació...)
17 1,000 0,200 3,400solera pous
88 0,700 0,300 0,150 2,772embornal
48 2,000 0,400 0,150 5,760interceptors

1,300 456,082 592,907

Total m3  ......: 592,907

3.1.9 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,48 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Total m3  ......: 593,000
3.2.- Moviment de terres

3.2.1 M3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb
retroexcavadora gran i càrrega mecànica del material excavat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 4.250,000 0,600 1,500 3.825,000xarxa secundària
1 180,000 0,400 1,500 108,000escomesses

3.933,000 3.933,000

Total m3  ......: 3.933,000

3.2.2 M3 Excavació de pou aïllat  de 2 a 4 m de fondària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 110,000 1,500 2,000 330,000xarxa secundària
1 26,000 1,500 2,000 78,000xarxa principal
1 4,000 1,500 2,000 12,000pluvial

420,000 420,000

Total m3  ......: 420,000

3.2.3 M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95%
PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 4.250,000 0,600 2.550,000xarxa secundària
1 180,000 0,400 72,000escomesses

2.622,000 2.622,000

Total m2  ......: 2.622,000

3.2.4 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació,
en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 4.250,000 0,600 0,900 2.295,000xarxa secundària
1 180,000 0,400 1,100 79,200escomesses

2.374,200 2.374,200

Total m3  ......: 2.374,200

3.2.5 M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera
per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 3.933,000 3.933,000excavació
1 420,000 420,000

-1 2.622,000 -2.622,000rebliment
1,300 1.731,000 2.250,300

Total m3  ......: 2.250,300

3.2.6 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció no inclòs, de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Total m3  ......: 2.250,300
3.3.- Obra civil

Pressupost parcial nº 3 Fase 3b: Xarxa de sanejament i pluvials
Nº Ut Descripció Amidament
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3.3.1 M Subministrament i muntatge de col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de polietilè
HDPE de doble paret, l'exterior corrugada i la interior llisa, color teula RAL 8023, diàmetre nominal 200
mm, rigidesa anular nominal 8 kN/m², sèrie Sanecor "ADEQUA" i secció circular, amb una pendent
mínima del 0,50%, per a conducció de sanejament sense pressió, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm
d'espessor, degudament compactada i anivellada mitjançant equip manual amb picó vibrant, reblert
lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la
generatriu superior. Inclús p/p de accessoris, peces especials, junts i lubricant per a muntatge, sense
incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases. Totalment muntat, connexionat i
provat mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Eliminació de les terres soltes del fons
de l'excavació. Presentació en sec de tubs i peces especials. Abocada de la sorra en el fons de la rasa.
Descens i col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge de la instal·lació començant per
l'extrem de capçalera. Neteja de la zona a unir, col·locació de juntes i encaix de peces. Execució del
reblert envoltant. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, entre cares interiors de
pericons o altres elements d'unió, segons documentació gràfica de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Escomesses residuals

1 36,000 5,000 180,000parcel.les sense edificar
180,000 180,000

Total m  ......: 180,000

3.3.2 M Subministrament i muntatge de col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de polietilè
HDPE de doble paret, l'exterior corrugada i la interior llisa, color teula RAL 8023, diàmetre nominal 400
mm, rigidesa anular nominal 8 kN/m², sèrie Sanecor "ADEQUA" i secció circular, amb una pendent
mínima del 0,50%, per a conducció de sanejament sense pressió, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm
d'espessor, degudament compactada i anivellada mitjançant equip manual amb picó vibrant, reblert
lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la
generatriu superior. Inclús p/p de accessoris, peces especials, junts i lubricant per a muntatge, sense
incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases. Totalment muntat, connexionat i
provat mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Eliminació de les terres soltes del fons
de l'excavació. Presentació en sec de tubs i peces especials. Abocada de la sorra en el fons de la rasa.
Descens i col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge de la instal·lació començant per
l'extrem de capçalera. Neteja de la zona a unir, col·locació de juntes i encaix de peces. Execució del
reblert envoltant. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, entre cares interiors de
pericons o altres elements d'unió, segons documentació gràfica de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 4.250,000 4.250,000residuals secundària
1 750,000 750,000pluvials entre parcel.les
1 230,000 230,000pluvials reixes

5.230,000 5.230,000

Total m  ......: 5.230,000

3.3.3 U Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I  de 15 cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a
tub de diàmetre 40 cm

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 110,000 110,000xarxa secundària
1 26,000 26,000xarxa principal
1 4,000 4,000pluvial

140,000 140,000

Total u  ......: 140,000

3.3.4 M Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades
amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 110,000 2,000 220,000xarxa secundària
1 26,000 2,000 52,000xarxa principal
1 4,000 2,000 8,000pluvial

280,000 280,000

Total m  ......: 280,000

3.3.5 U Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm
de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 110,000 110,000xarxa secundària

(Continua...)

Pressupost parcial nº 3 Fase 3b: Xarxa de sanejament i pluvials
Nº Ut Descripció Amidament
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3.3.5 U Bastiment circ.,fos.dúctil,p/pou reg.+tapa abatib+tancapas D=600mm,D400,col.mort. (Continuació...)
1 26,000 26,000xarxa principal
1 4,000 4,000pluvial

140,000 140,000

Total u  ......: 140,000

3.3.6 U Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 110,000 4,000 440,000xarxa secundària
1 26,000 4,000 104,000xarxa principal
1 4,000 4,000 16,000pluvial

560,000 560,000

Total u  ......: 560,000

3.3.7 M Caixa per a interceptor  de 84x50 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I, sobre
solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 40,000 5,000 200,000reixes interceptores a pluvials

200,000 200,000

Total m  ......: 200,000

3.3.8 M Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer S235JR  de 80x80x8 mm i traves de
passamà de 60 mm cada m, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165
l

Total m  ......: 200,000

3.3.9 U Reixa practicable, per a interceptor  de fosa grisa,  de 982x490x76 mm i 145 kg de pes i col·locada
ancorada al formigó

Total u  ......: 200,000

3.3.10 U Protecció tubs desguassos a riera amb aletes de formigó pre-fabricat, tipus EMBHA40 de pre-fabricats
Palau, o similar de superior qualitat, inclòs part proporcional d'excavació i formació de solera pel
correcte muntatge dels pre-fabricats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
40 40,000reixes pluvials

40,000 40,000

Total u  ......: 40,000

Pressupost parcial nº 3 Fase 3b: Xarxa de sanejament i pluvials
Nº Ut Descripció Amidament
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4.1.- Enderrocs i moviment de terres

4.1.1 M Demolició de canonada existent de fins a 20 cm de diàmetre qualsevol material amb mitjans mecànics
i càrrega sobre camió. inclou retirada de claus de pas, pericons, hidrants, boques de reg i petit
material.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 50,000 50,000canonada 160 mm
1 195,000 195,000canonada 140 mm
1 215,000 215,000canonada 125 mm
1 160,000 160,000canonada 90 mm
1 225,000 225,000canonada 75 mm
1 3.210,000 3.210,000canonada 63 mm
1 6.730,000 6.730,000canonada 50 mm
1 790,000 790,000canonada 40 mm

11.575,000 11.575,000

Total m  ......: 11.575,000

4.1.2 M3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb
retroexcavadora gran i càrrega mecànica del material excavat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 12.450,000 12.450,000tub PE 125 mm
1 1.500,000 1.500,000tub PE 140 mm
1 490,000 490,000tub PE 160 mm 
1 250,000 250,000tub PE 200 mm

0,400 0,700 14.690,000 4.113,200

Total m3  ......: 4.113,200

4.1.3 M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 12.450,000 12.450,000tub PE 125 mm
1 1.500,000 1.500,000tub PE 140 mm
1 490,000 490,000tub PE 160 mm 
1 250,000 250,000tub PE 200 mm

0,400 14.690,000 5.876,000

Total m2  ......: 5.876,000

4.1.4 M3 Rebliment no compactat de rasa amb sorra de riu, abocat manualment
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 12.450,000 12.450,000tub PE 125 mm
1 1.500,000 1.500,000tub PE 140 mm
1 490,000 490,000tub PE 160 mm 
1 250,000 250,000tub PE 200 mm

0,400 0,200 14.690,000 1.175,200

Total m3  ......: 1.175,200

4.1.5 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació,
en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 12.450,000 12.450,000tub PE 125 mm
1 1.500,000 1.500,000tub PE 140 mm
1 490,000 490,000tub PE 160 mm 
1 250,000 250,000tub PE 200 mm

0,400 0,500 14.690,000 2.938,000

Total m3  ......: 2.938,000

4.1.6 M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera
per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 4.113,200 4.113,200excavació

-1 2.938,000 -2.938,000reblert
1,300 1.175,200 1.527,760

Total m3  ......: 1.527,760

Pressupost parcial nº 4 Fase 3a: Xarxa d'aigua: distribució
Nº Ut Descripció Amidament
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4.1.7 M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 50,000 50,000canonada 160 mm
1 195,000 195,000canonada 140 mm
1 215,000 215,000canonada 125 mm
1 160,000 160,000canonada 90 mm
1 225,000 225,000canonada 75 mm
1 3.210,000 3.210,000canonada 63 mm
1 6.730,000 6.730,000canonada 50 mm
1 790,000 790,000canonada 40 mm

0,200 0,200 11.575,000 463,000

Total m3  ......: 463,000

4.1.8 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció no inclòs, de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Total m3  ......: 1.527,760

4.1.9 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Total m3  ......: 463,000
4.2.- Obra civil

4.2.1 M Tub de polietilè de designació PE 100,  de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 12.450,000 12.450,000tub PE 125 mm

12.450,000 12.450,000

Total m  ......: 12.450,000

4.2.2 M Tub de polietilè de designació PE 100,  de 140 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1.500,000 1.500,000tub PE 140 mm

1.500,000 1.500,000

Total m  ......: 1.500,000

4.2.3 M Tub de polietilè de designació PE 100,  de 160 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 490,000 490,000tub PE 160 mm 

490,000 490,000

Total m  ......: 490,000

4.2.4 M Tub de polietilè de designació PE 100,  de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 250,000 250,000tub PE 200 mm

250,000 250,000

Total m  ......: 250,000

4.2.5 M Canalització amb tub de formigó de D=20 cm i dau de recobriment de 40x40 cm amb formigó
HM-20/P/20/I

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 4 Fase 3a: Xarxa d'aigua: distribució
Nº Ut Descripció Amidament
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25 5,000 125,000creuaments
125,000 125,000

Total m  ......: 125,000

4.2.6 M Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 12.450,000 12.450,000tub PE 125 mm
1 1.500,000 1.500,000tub PE 140 mm
1 490,000 490,000tub PE 160 mm 
1 250,000 250,000tub PE 200 mm

14.690,000 14.690,000

Total m  ......: 14.690,000

4.2.7 U Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i racor de connexió tipus Barcelona de 45 mm de
diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de tancament amb junt EPDM i amb petit material metàl·lic per
a connexió amb la canonada, instal·lada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 12,000 12,000tub PE 125 mm
1 1,000 1,000tub PE 140 mm

tub PE 160 mm 
tub PE 200 mm

13,000 13,000

Total u  ......: 13,000

4.2.8 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE DESCÀRREGA SOBRE CANONADA DE DN MÀXIM 150 MM.
INLCOU DERIVACIÓ EN TE 150 MM AMB SORTIDA DE DN 80 MM, VÀLVULA DE COMPORTA DE DN 80
MM, 15 ML DE CANONADA DE PEAD DE DN 90 MM

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 14,000 14,000Punts baixos

14,000 14,000

Total u  ......: 14,000

4.2.9 U Vàlvula de comporta manual amb cos de fosa i de tanca elastomerica amb unió per brides, de diàmetre
nomimal 150 mm,  de 16 bar de PN inclos part proporcional de cargols i juntes , de preu alt i muntada
en pericó de canalització soterrada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
33 33,000sector oest: gravetat

sector oest: zona alta (grup de
pressió)

4 4,000sector est: gravetat
sector est: zona alta (grup de pressió)
sector sud
xarxa en alta entre diposit ATLL i nou
diposit
xarxa en alta entre diposit  nou i xarxa
Can Alegre
xarxa en alta entre diposit nou i
diposit cal soldat

37,000 37,000

Total u  ......: 37,000

4.2.10 U Vàlvula de comporta manual amb cos de fosa i de tanca elastomerica amb unió per brides, de diàmetre
nomimal 125 mm,  de 16 bar de PN inclos part proporcional de cargols i juntes , de preu alt i muntada
en pericó de canalització soterrada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 44,000 44,000tub PE 125 mm
1 6,000 6,000tub PE 140 mm
1 2,000 2,000tub PE 160 mm 
1 1,000 1,000tub PE 200 mm

53,000 53,000

Total u  ......: 53,000

Pressupost parcial nº 4 Fase 3a: Xarxa d'aigua: distribució
Nº Ut Descripció Amidament
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4.2.11 U Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 250 mm,  de 10 bar de PN, de bronze,
preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
45 45,000sector oest: gravetat
6 6,000sector oest: zona alta (grup de

pressió)
18 18,000sector est: gravetat
7 7,000sector est: zona alta (grup de pressió)
2 2,000sector sud

xarxa en alta entre diposit ATLL i nou
diposit
xarxa en alta entre diposit  nou i xarxa
Can Alegre
xarxa en alta entre diposit nou i
diposit cal soldat

78,000 78,000

Total u  ......: 78,000

4.2.12 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VENTOSA SOBRE CANONADA DE DN MÀXIM 150 MM. INLCOU
DERIVACIÓ EN TE 150 MM AMB SORTIDA DN 65 MM, VÀLVULA DE COMPORTA DE DN 65 MM, DOS
COLZES DE FOSA DÚCTIL DE DN 65 MM, I VENTOSA TRIFUNCIONAL DN 40 MM AMB BRIDA DE DN 65
MM

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 11,000 11,000punts alts

11,000 11,000

Total u  ......: 11,000

4.2.13 U TOPALL AMB FORMIGÓ PER L'ANCLATGE DE LES CLAUS DE PAS I ACCESSORIS. REALITZACIÓ DE
FORMA MANUAL PER A QUALSEVOL DIÀMETRE

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 44,000 44,000tub PE 125 mm
1 6,000 6,000tub PE 140 mm
1 2,000 2,000tub PE 160 mm 
1 1,000 1,000tub PE 200 mm
1 14,000 14,000descàrregues
1 11,000 11,000ventoses
1 13,000 13,000boques de reg

91,000 91,000

Total u  ......: 91,000

4.2.14 U Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat 
de 290x140x100 mm, sobre llit de sorra

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 44,000 44,000tub PE 125 mm
1 6,000 6,000tub PE 140 mm
1 2,000 2,000tub PE 160 mm 
1 1,000 1,000tub PE 200 mm
1 14,000 14,000descàrregues
1 11,000 11,000ventoses
1 13,000 13,000boques de reg

91,000 91,000

Total u  ......: 91,000

4.2.15 U Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 44,000 44,000tub PE 125 mm
1 6,000 6,000tub PE 140 mm
1 2,000 2,000tub PE 160 mm 
1 1,000 1,000tub PE 200 mm
1 14,000 14,000descàrregues
1 11,000 11,000ventoses
1 13,000 13,000boques de reg

91,000 91,000

Total u  ......: 91,000

Pressupost parcial nº 4 Fase 3a: Xarxa d'aigua: distribució
Nº Ut Descripció Amidament
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4.2.16 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE HIDRANT CONTRAINCENDI DE DN 100 MM SOTERRAT SOBRE
CANONADA DE DIÀMETRE DN 150 MM. INCLOU DERIVACIÓ EN TE DN 150 AMB SORTIDA 100 MM,
VÀLVULA DE COMPORTA DE DN 100 MM, DOS COLZES DE FOSA DÚCTIL DE DN 100 MM, HIDRANT
AMB RACORD DN 100 MM TIPUS BARCELONA, MARC I TAPA, I SENYALITZACIÓ

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 23,000 23,000tub PE 125 mm
1 7,000 7,000tub PE 140 mm
1 2,000 2,000tub PE 160 mm 
1 1,000 1,000tub PE 200 mm

33,000 33,000

Total u  ......: 33,000

4.2.17 Ut Subministrament i muntatge d'escomesa soterrada per a proveïment d'aigua potable de 2 m de
longitud, que uneix la xarxa general de distribució d'aigua potable de l'empresa subministradora amb
la instal·lació general de l'edifici, continua en tot el recorregut sense unions o ensamblatges
intermedis no registrables, formada per tub de polietilè d'alta densitat banda blau (PE-100), de 20 mm
de diàmetre exterior, PN=16 atm, col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de la rasa
prèviament excavada, degudament compactada i anivellada mitjançant equip manual amb picó vibrant,
reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per
sobre la generatriu superior de la canonada; collaret de presa en càrrega col·locat sobre la xarxa
general de distribució que serveix d'enllaç entre l'escomesa i la xarxa; clau de tall d'esfera de 1/2" de
diàmetre amb comandament de clau de quadrat col·locada mitjançant unió roscada, situada al costat
de l'edificació, fora dels límits de la propietat, allotjada en arqueta prefabricada de polipropilè de
30x30x30 cm, col·locada sobre solera de formigó en massa HM-20/P/20/I de 15 cm d'espessor. Fins i
tot p/p d'accessoris i peces especials, demolició i aixecat del ferm existent, posterior reposició amb
formigó en massa HM-20/P/20/I, i connexió a la xarxa. Sense incloure l'excavació ni el posterior reblert
principal. Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat de la connexió de servei, coordinat amb la resta d'instal·lacions o elements
que puguin tenir interferències. Trencament del paviment amb compressor. Eliminació de les terres
soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Col·locació de
l'arqueta prefabricada. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la canonada. Muntatge
de la clau de tall. Col·locació de la tapa. Execució del reblert envoltant. Acoblament de la connexió de
servei amb la xarxa general del municipi. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Escomesses aigua

1 332,000 332,000escomesses existents
1 36,000 36,000escomesses noves

368,000 368,000

Total Ut  ......: 368,000

4.2.18 U CONNEXIÓ TIPUS 1: DE CANONADA DE DN 125 MM /DN 110 / DN 90 MM A CANONADA EXISTENT DE
DN 125 MM. INCLOU DOS MANIGUET ELECTROSOLDABLES DE PEAD DN 125 MM, DOS MANIGUETS
AMB PORTABRIDA DE DN 125 MM AMB BRIDA LOCA ZINCADA DE DN 100 MM, UNA DERIVACIÓ EN TE
DE DN 100 MM I SORTIDA DN 100 Ó 80 MM I UNA VÀLVULA DE COMPORTA DE DN 100 MM

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

4.2.19 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE COMPTADOR DE DN 80 MM D'AIGUA SUBMINISTRADA
SOBRE CANONADA DE PEAD DN 160 MM. INCLOU DOS VÀLVULES DE COMPORTA DE DN 150 MM,
DOS CARRET DE DESMUNTATGE DE DN 150 MM, FILTRE DE DN 150 MM TIPUS CESTA, DOS
REDUCCIONS AMB ESTABILITZADOR DE FLUXE DE DN 150 MM A 80 MM, COMPTADOR DE DN 80 MM
I TOTALITZADOR
D'IMPULSOS

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000previsió dipòsit nou 

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000
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5.1.- Treballs previs i moviment de terres

5.1.1 M Retirada per a soterrament de línies existents d'enllumenat públic inclòs enderroc de postes de fusta i
formigó, càrrega, transport i dipòsit a abocador autoritzat de tot els postes i material sobrants.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 6.850,000 6.850,000retirada linies existents aeris
1 230,000 230,000soterrats

7.080,000 7.080,000

Total m  ......: 7.080,000
5.2.- Obra civil

5.2.1 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de
secció 41 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
quadre A

1 1.350,000 1.350,000CONDUCTOR 6MM2
1 90,000 90,000
1 670,000 670,000

quadre B
1 260,000 260,000CONDUCTOR 6 mm2
1 600,000 600,000
1 60,000 60,000
1 310,000 310,000
2 135,000 270,000FANALS
2 167,000 334,000

3.944,000 3.944,000

Total m  ......: 3.944,000

5.2.2 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de
secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
quadre A

1 60,000 60,000CONDUCTOR 10 MM2
1 370,000 370,000

quadre B
1 550,000 550,000CONDUCTOR 10 MM2
1 540,000 540,000
1 410,000 410,000
1 380,000 380,000
1 600,000 600,000LINIA EXTERNA

2.910,000 2.910,000

Total m  ......: 2.910,000

5.2.3 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de
secció 4 x 16 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
quadre A

1 120,000 120,000CONDUCTOR 16 MM2
1 1.110,000 1.110,000
1 310,000 310,000

quadre B
1 450,000 450,000CONDUCTOR 16MM2
1 750,000 750,000
1 660,000 660,000

3.400,000 3.400,000

Total m  ......: 3.400,000

5.2.4 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de
secció 4 x 25 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
quadre A

1 95,000 95,000CONDUCTOR 25 MM2
95,000 95,000

Total m  ......: 95,000

5.2.5 M Conductor de coure de designació UNE-RV-K 0.6/1 kV, bipolar de secció 2x2.5 mm2, col·locat en tub.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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2 135,000 6,000 1.620,000columna de 6 m
2 167,000 6,000 2.004,000

3.624,000 3.624,000

Total m  ......: 3.624,000

5.2.6 U Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica,  de 6 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó tot
inclòs.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
135 135,000airtrace
167 167,000

302,000 302,000

Total u  ......: 302,000

5.2.7 U Llumenera asimètrica per a vials, tipus airtrace de INDAL o similar de superior qualitat amb lámparas
de vapor de sodi de 70w. Reflector facetado de aluminio anodizado, Difusor vidrio curvo templado
4mm, Portalámparas: G12/E27/E40, Ópticas Asimétrica micro, Mid, MAX AIRTECH®, FHS <0,1% / IP 67
G.O / IP 66 luminaria / IK 09, Clase I. Longitud (mm) 550 .Armadura en fundición de aluminio. Conexión
versión top hembra øint m60 – øext m76. Fijación lateral, vertical y pared. Acabado Epoxy y
poliuretano. Color: plata. Norma EN 60598/ IEC 55015.Inclou equip electronic HID-PV M 035/S CDM HPF
per a doble nivell.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
135 135,000QUADRE 1
167 167,000QUADRE 2

302,000 302,000

Total u  ......: 302,000

5.2.8 U Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2500 mm llargària
de 17,3 mm de diàmetre, clavada a terra

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
quadre A

1 135,000 135,000FANALS
1 167,000 167,000

302,000 302,000

Total u  ......: 302,000

5.2.9 U Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat,
sobre llit de sorra

Total u  ......: 25,000

5.2.10 U Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Total u  ......: 25,000

5.2.11 U Subministre i instal·lació de quadre general de protecció i comandament de l'enllumenat del carrer per
a un màxim de set linies, caixes de doble aïllament, per una capacitat màxima de 60 lluminàries de
35+70 W, format per: magnetotèrmic general, unitat de control de l'enllumenat tipus ASTROLUM TCS
DE LUMTEC  amb modem inclos i rellotge astronomic intern, contactor general, dispositiu de mesura i
bornes d'entrada/sortida ASTROLUM TCS, circuit de sortida per un màxim de set linies amb
magnetotermics, diferenciar rearmable, contactors i bornes de sortida de la linia de comandament. Tot
inclòs per correcte funcionament de la instal·lació. Inclòs alta nou subministre o ampliació-trasllat de
subministre existent , cablejat i proteccions de connexió a l'estació transformadora i càrrecs
companyia.

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

5.2.12 U Subministre i muntatge de Sistema de telegestió vía internet  ASTROLUM TCS LUMTEC dins de armari
de control de l’enllumenat format per :
* Astrolum TCS Lumtec
* Modem GPRS + Font d’alimenatació + Antena
* Cable RS-232
* Analitzador de xarxes
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Total u  ......: 2,000

5.2.13 Pa Estudi tècnic i projecte per a la legalització de l'enllumenat segons el reglament de baixa tensió, inclòs
visats, certificats finals i visita de comprovació.Inclou la legalització de les petites modificacions dels
quadres existents.

Total pa  ......: 2,000
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6.1.- Moviment de terres xarxa d'enllumenat

6.1.1 M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
enllumenat

1 3.944,000 0,400 0,200 315,520CONDUCTOR 6MM2
1 2.310,000 0,400 0,200 184,800CONDUCTOR 10 MM2
1 3.400,000 0,400 0,200 272,000CONDUCTOR 16 MM2
1 95,000 0,400 0,200 7,600CONDUCTOR 25 MM2

779,920 779,920

Total m3  ......: 779,920

6.1.2 M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

enllumenat
1 3.944,000 0,200 788,800CONDUCTOR 6MM2
1 2.310,000 0,200 462,000CONDUCTOR 10 MM2
1 3.400,000 0,200 680,000CONDUCTOR 16 MM2
1 95,000 0,200 19,000CONDUCTOR 25 MM2

1.949,800 1.949,800

Total m2  ......: 1.949,800

6.1.3 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació,
en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
enllumenat

1 3.944,000 0,200 0,200 157,760CONDUCTOR 6MM2
1 2.310,000 0,200 0,200 92,400CONDUCTOR 10 MM2
1 3.400,000 0,200 0,200 136,000CONDUCTOR 16 MM2
1 95,000 0,200 0,200 3,800CONDUCTOR 25 MM2

389,960 389,960

Total m3  ......: 389,960

6.1.4 M3 Rebliment no compactat de rasa amb sorra de riu, abocat manualment
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

enllumenat
1 3.944,000 0,200 0,200 157,760CONDUCTOR 6MM2
1 2.310,000 0,200 0,200 92,400CONDUCTOR 10 MM2
1 3.400,000 0,200 0,200 136,000CONDUCTOR 16 MM2
1 95,000 0,200 0,200 3,800CONDUCTOR 25 MM2

389,960 389,960

Total m3  ......: 389,960

6.1.5 M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera
per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 779,920 779,920excavació

-1 389,960 -389,960reblert

1,300 389,960 506,948

Total m3  ......: 506,948

6.1.6 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció no inclòs, de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Total m3  ......: 506,948
6.2.- Moviment de terres xarxa de telefonia

6.2.1 M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
telefonia

1 9.200,000 0,450 0,700 2.898,0002 tubs PE DN 63 mm
1 5.750,000 0,450 0,700 1.811,2502 tubs PE DN 110 mm
1 650,000 0,450 0,700 204,7504 tubs PE DN 110 mm
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4.914,000 4.914,000

Total m3  ......: 4.914,000

6.2.2 M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

telefonia
1 9.200,000 0,450 4.140,0002 tubs PE DN 63 mm
1 5.750,000 0,450 2.587,5002 tubs PE DN 110 mm
1 650,000 0,450 292,5004 tubs PE DN 110 mm

7.020,000 7.020,000

Total m2  ......: 7.020,000

6.2.3 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació,
en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
telefonia

1 9.200,000 0,450 0,300 1.242,0002 tubs PE DN 63 mm
1 5.750,000 0,450 0,300 776,2502 tubs PE DN 110 mm
1 650,000 0,450 0,300 87,7504 tubs PE DN 110 mm

2.106,000 2.106,000

Total m3  ......: 2.106,000

6.2.4 M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera
per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 4.914,000 4.914,000excavació

-1 2.016,000 -2.016,000reblert

1,300 2.898,000 3.767,400

Total m3  ......: 3.767,400

6.2.5 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció no inclòs, de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Total m3  ......: 3.767,400
6.3.- Obra civil telefonía

6.3.1 M Canalització amb dos tubs corbables corrugats  de polietilè  de 63mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment  de 40x27 cm amb formigó HM-20/P/20/I

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
telefonia

1 9.200,000 9.200,0002 tubs PE DN 63 mm
9.200,000 9.200,000

Total m  ......: 9.200,000

6.3.2 M Canalització amb dos tubs corbables corrugats  de polietilè  de 110 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment  de 40x27 cm amb formigó HM-20/P/20/I

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
telefonia

1 5.750,000 5.750,0002 tubs PE DN 110 mm
5.750,000 5.750,000

Total m  ......: 5.750,000

6.3.3 M Canalització amb quatre tubs corbables corrugats  de polietilè  de 110 mm de diàmetre nominal, de
doble capa, i dau de recobriment  de 45x41 cm amb formigó HM-20/P/20/I

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
telefonia

1 650,000 650,0004 tubs PE DN 110 mm
650,000 650,000

Total m  ......: 650,000
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6.3.4 M Subministrament i instal·lació de canalització externa soterrada entre l'arqueta d'entrada i el registre
d'enllaç inferior en l'interior de l'edifici o directament en el RITI o RITU, en edificació de fins a 4 PAU,
formada per 3 tubs (2 TBA+STDP, 1 reserva) de polietilè de 63 mm de diàmetre, subministrat en rotllo,
resistència a la compressió 450 N, resistència al impacte 20 joules, executada en rasa de 45x75 cm,
amb els tubs embeguts en un prisma de formigó en massa HM-20/B/20/I amb 6 cm de recobriment
superior i inferior i 5,5 cm de recobriment lateral, sense incloure l'excavació ni el reblert perimetral
posterior. Inclús p/p d'abocament i compactació del formigó per a la formació de la solera i el prisma
de formigó en massa, de suports separadors de tubs de PVC col·locats cada 100 cm i fil guia.
Totalment muntada.
Inclou: Replanteig i traçat de la rasa. Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres.
Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Presentació en sec de tubs. Abocat i
compactació del formigó per formació del prisma.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació
gràfica de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 368,000 736,000escomesses

736,000 736,000

Total m  ......: 736,000

6.3.5 U Pericó de registre prefabricat de formigó armat vibrat, tipus DF-III per a instal·lacions de telefonia
inclosa tapa de formigó prefabricada, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de
gruix

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

6.3.6 U Pericó de registre prefabricat de formigó armat vibrat, tipus HF-III per a instal·lacions de telefonia
inclosa tapa de formigó prefabricada, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de
gruix

Total u  ......: 85,000

6.3.7 U Pericó de registre prefabricat de formigó armat, tipus MF-II per a instal·lacions de telefonia inclosa
tapa de formigó prefabricada, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix

Total u  ......: 210,000

6.3.8 U Armari de distribució per a instal·lacions de telefonia, per a urbanitzacions de 500X700X180 mm de
dimensions aproximades, col·locat

Total u  ......: 41,000

6.3.9 Ut Subministre i muntatge de cambra de telefonia tipus GBRF de 2700x1600x1900mm amb tapa de
registre inclosa, homologada per companyia,col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm
de gruix inclos.

Total UT  ......: 2,000
6.4.- Obra civil enllumenat

6.4.1 M subministra i col·locació de placa de PPC per a protecció de conductors.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

quadre A
1 1.350,000 1.350,000CONDUCTOR 6MM2
1 90,000 90,000
1 670,000 670,000
1 60,000 60,000CONDUCTOR 10 MM2
1 370,000 370,000
1 120,000 120,000CONDUCTOR 16 MM2
1 1.110,000 1.110,000
1 310,000 310,000
1 95,000 95,000CONDUCTOR 25 MM2

quadre B
1 260,000 260,000CONDUCTOR 6 mm2
1 600,000 600,000
1 60,000 60,000
1 310,000 310,000
1 550,000 550,000CONDUCTOR 10 MM2
1 540,000 540,000
1 410,000 410,000
1 380,000 380,000
1 450,000 450,000CONDUCTOR 16MM2
1 750,000 750,000
1 660,000 660,000

9.145,000 9.145,000
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Total m  ......: 9.145,000

6.4.2 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 i fil guia.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
quadre A

1 1.350,000 1.350,000CONDUCTOR 6MM2
1 90,000 90,000
1 670,000 670,000
1 60,000 60,000CONDUCTOR 10 MM2
1 370,000 370,000
1 120,000 120,000CONDUCTOR 16 MM2
1 1.110,000 1.110,000
1 310,000 310,000
1 95,000 95,000CONDUCTOR 25 MM2

quadre B
1 260,000 260,000CONDUCTOR 6 mm2
1 600,000 600,000
1 60,000 60,000
1 310,000 310,000
1 550,000 550,000CONDUCTOR 10 MM2
1 540,000 540,000
1 410,000 410,000
1 380,000 380,000
1 450,000 450,000CONDUCTOR 16MM2
1 750,000 750,000
1 660,000 660,000
2 135,000 270,000FANALS
2 167,000 334,000

9.749,000 9.749,000

Total m  ......: 9.749,000
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7.1.- Treballs previs

7.1.1 U Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 10 a 15 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)

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
15 15,000previssió

15,000 15,000

Total u  ......: 15,000

7.1.2 M Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 15.100,000 15.100,000vorada
1 280,000 280,000vorada exterior

15.380,000 15.380,000

Total m  ......: 15.380,000

7.1.3 M Demolició  de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 15.100,000 15.100,000vorada
1 280,000 280,000vorada exterior

15.380,000 15.380,000

Total m  ......: 15.380,000

7.1.4 M2 Demolició de paviment  de formigó,  de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 870,000 870,000vorera formigó

870,000 870,000

Total m2  ......: 870,000

7.1.5 M2 Demolició de paviment  de panots col·locats sobre formigó,  de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 9.050,000 9.050,000vorera panot vermell

9.050,000 9.050,000

Total m2  ......: 9.050,000

7.1.6 M2 Demolició de paviment  de mescla bituminosa,  de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 15.380,000 0,350 5.383,000asfalt

5.383,000 5.383,000

Total m2  ......: 5.383,000

7.1.7 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o 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

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
15.380 0,300 0,300 1,300 1.799,460vorada

870 0,150 1,300 169,650paviment de formigó
9.050 0,200 1,300 2.353,000paviment de panot
5.383 0,080 1,300 559,832paviment de mescla

4.881,942 4.881,942

Total m3  ......: 4.881,942

7.1.8 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció no inclòs, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,48 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
formigó

15.380 0,300 0,300 1,300 1.799,460vorada
870 0,150 1,300 169,650paviment de formigó

(Continua...)
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7.1.8 M3 Deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon no inclòs,residus form. inerts,1,48t/m3,LER 170101 (Continuació...)
9.050 0,200 1,300 2.353,000paviment de panot
5.383 0,080 1,300 559,832paviment de mescla

4.881,942 4.881,942

Total m3  ......: 4.881,942
7.2.- Moviment de terres

7.2.1 M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 840,000 0,300 0,300 75,600vorada T2
1 15.100,000 0,300 0,300 1.359,000rigola

1.434,600 1.434,600

Total m3  ......: 1.434,600

7.2.2 M2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1.350,000 1.350,000panot
1 15.500,000 15.500,000llamborda / formigó

16.850,000 16.850,000

Total m2  ......: 16.850,000

7.2.3 M3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1.350,000 0,100 135,000panot
1 15.500,000 0,180 2.790,000llamborda / formigó

2.925,000 2.925,000

Total m3  ......: 2.925,000

7.2.4 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1.434,600 1,300 1.864,980vorades i rigoles

1.864,980 1.864,980

Total m3  ......: 1.864,980

7.2.5 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció no inclòs, de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Total m3  ......: 1.864,980
7.3.- Obra civil

7.3.1 M3 Base de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

previssió voreres
1 1.350,000 0,050 67,500panot
1 15.500,000 0,050 775,000llamborda / formigó

842,500 842,500

Total m3  ......: 842,500

7.3.2 M3 Base per a rigola amb formigó HM-20/S/40/I, de consistència seca i grandària màxima del granulat 40
mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 15.100,000 0,400 0,300 1.812,000rigola

1.812,000 1.812,000

Total m3  ......: 1.812,000

7.3.3 M Rigola de 30 cm d'amplaria amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades
amb morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Total m  ......: 15.100,000
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7.3.4 M Subministrament i col·locació de peces de vorera recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C5 (25x15) cm, classe climàtica B (absorció <=6%), classe resistent a l'abrasió
H (petjada <=23 mm) i classe resistent a flexió S (R-3,5 N/mm2). Longitud de vorera 100 cm, segons
UNE-EN 1340 i UNE 127340, per a ús en calçades. Tot allò realitzat sobre ferm compost per base de
formigó no estructural HNE-20/P/20 de gruix uniforme de 20 cm i ample de 10 cm a cada costat del
vorera, abocada des de camió, estès i vibrat manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat,
segons pendents del projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing
Ratio), no inclosa en aquest preu. Inclús p/p de topalls o contraforts de 1/3 i 2/3 de l'altura de la vorera,
del costat de la calçada i al revers respectivament, amb un mínim de 10 cm, excepte en el cas de
paviments flexibles, rebut amb morter M-5 de consistència seca i posterior ajuntant d'amplada màxima
5 mm amb morter de ciment M-5.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Abocament i estès de formigó en llit de suport. Col·locació,
rebut i anivellació de les peces, incloent-hi topalls o contraforts. Replé de juntes amb morter de
ciment.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 840,000 840,000trams de connexió

840,000 840,000

Total m  ......: 840,000

7.3.5 M3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des
de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1.350,000 0,150 202,500panot

llambordes / formigó
202,500 202,500

Total m3  ......: 202,500

7.3.6 M2 Paviment de panot per a vorera gris  de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb
sorra-ciment  de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1.350,000 1.350,000panot

1.350,000 1.350,000

Total m2  ......: 1.350,000

7.3.7 M² Formació de paviment mitjançant col·locació flexible, en exteriors, de llambordes bicapa de formigó,
quines característiques tècniques compleixen la UNE-EN 1338, format rectangular, 200x100x80 mm,
acabat superficial llis, color gris, aparellat a espiga, sobre una capa de sorra de 0,5 a 5 mm de
diàmetre, el gruix final del qual, una vegada col·locades les llambordes i vibrat el paviment amb safata
vibrant, serà uniforme i estarà comprès entre 3 i 5 cm, deixant entre ells una junta de separació entre 2
i 3 mm, pel seu posterior reblert amb sorra natural, fina, seca i de granulometria compresa entre 0 i 2
mm. Tot allò realitzat sobre ferm compost per: base flexible de tot-u natural, de 30 cm d'espessor, amb
estès i compactat al 100% del Proctor Modificat, executada segons pendents del projecte i col·locat
sobre explanada formada per el terreny natural adequadament compactat fins arribar a una capacitat
portant mínima definida per el seu índex CBR (5 <= CBR < 10). Inclús p/p de ruptures, talls a realitzar
per ajustar-los als cantells del confinament (no inclosos en aquest preu) i a les intrusions existents en
el paviment, acabaments i peces especials.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Preparació de l'explanada. Estès i compactació de la base.
Execució de l'encontre amb els cantells de confinament. Estesa i anivellament de la capa de sorra.
Col·locació de les llambordes. Reblert de juntes amb sorra i vibrat del paviment. Neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació
gràfica de Projecte. No s'han tingut en compte les escapçadures com factor d'influència per
incrementar l'amidament, cada vegada que en la descomposició s'ha considerat el tant per cent de
ruptures general.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000llambordes

1,000 1,000

Total m²  ......: 1,000

7.3.8 M2 Reg d'imprimació amb betum fluidificat tipus FM-100, amb dotació 1,5 kg/m2
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 40.300,000 40.300,000aglomerat negre
40.300,000 40.300,000

Total m2  ......: 40.300,000
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7.3.9 T Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B50/70 D (D-12), amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de rodadura i granulat granític, estesa i
compactada. Inclou part proporcional de formació de rampes reductores de velocitat formada per dues
rampes de 1m de llargada i pas superior de 4 metres de llargada (total sis metres) i entrega lateral a
rigola en pendent.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
40.300 2,450 0,030 2.962,050aglomerat negre

2.962,050 2.962,050

Total t  ......: 2.962,050

7.3.10 M² Formació de paviment continu exterior de formigó en massa HM-20/B/20/I fabricat en central i abocada
des de camió, de 15 cm de gruix, estès i vibrat manual, realitzat sobre capa base de tot ú existent (no
inclosa en aquest preu); i capa de trànsit de morter de ciment CEM II/A-P 32,5 R amb árids de quars,
pigments i additius, amb un rendiment aproximat de 5 kg/m², espolsat manualment sobre el formigó
encara fresc i posterior remolinat mecànic de tota la superfície fins aconseguir que el morter quedi
completament integrat en el formigó. També p/p de preparació de la superfície de suport del formigó,
planxa de poliestirè expandit de 2 cm de gruix per a l'execució de juntes de contorn, col·locada prop
de qualsevol element que interrompi la solera, com ara pilars i murs; cigarret amb filtre o connexió
dels elements exteriors (cèrcols d'arquetes, boneres, caixes sifòniques, etc.) de les xarxes
d'instal·lacions executades sota la solera; i serrat de les juntes de retracció, per mitjans mecànics,
amb una profunditat de 1/3 del gruix de la solera i posterior segellat amb massilla de poliuretà.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Replanteig de les juntes i draps de treball. Estesa de
nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la superfície base. Abocament i
compactació del formigó. Aplicació manual del morter, assegurant-se de la total cubrición del formigó
fresc. Fratasado mecànic de la superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació
gràfica de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 15.500,000 15.500,000voreres

15.500,000 15.500,000

Total m²  ......: 15.500,000

7.3.11 M2 Armadura pel control de la fissuració superficial en paviment o solera amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 elaborada a l'obra i
manipulada a taller

Total m2  ......: 15.500,000

Pressupost parcial nº 7 Fase 3a: Ferms i paviments
Nº Ut Descripció Amidament

projecte d'urbanització can salvà fase II. Pàgina 23

8.1 M Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua  de 10 cm 2/1, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina autopropulsada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 15.100,000 0,500 7.550,000total barri

7.550,000 7.550,000

Total m  ......: 7.550,000

8.2 M Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua  de 50 cm 0,5/0,5, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 40,000 3,000 6,000 720,000pasos zebra

720,000 720,000

Total m  ......: 720,000

8.3 M Formació de tancament de parcel·la mitjançant malla de simple torsió, de 50 mm de passada de malla i
3/4,4 mm de diàmetre, acabat galvanitzat i plastificat en color verd RAL 6015 i muntants de pals d'acer
pintat de 48 mm de diàmetre i 2 m de alçada. Inclús p/p de replanteig, obertura de buits, reblert de
formigó per a rebuda dels muntants, col·locació de la tela i accessoris de muntatge i tesat del conjunt.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Marcat de la situació dels muntants i tornapuntes. Obertura
de buits per col·locació dels muntants. Colocación de los montantes. Abocat del formigó. Aplomat i
alineació dels muntants i tornapuntes. Col·locació d'accessoris. Col·locació de la malla i atirantat del
conjunt.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
deduint els buits de longitud major de 1 m.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 100,000 100,000previssió tanques fora d'ordenació

100,000 100,000

Total m  ......: 100,000

8.4 Pa Treballs de topografia per correcte replanteig de les parcel·les, la vialitat i els serveis i confecció de
documentació As-built. Inclòs afitament de les noves parcel·les i zonificació amb fites prefabricades
sobre dau de formigó.

Total pa  ......: 1,000
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9.1 Pa Control de qualitat de les obres d'acord amb pla de control de qualitat a realitzar pel contractista

Total pa  ......: 1,000
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10.1 Pa Control de qualitat de les obres d'acord amb pla de control de qualitat a realitzar pel contractista

Total pa  ......: 1,000
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11.1 U seguretat i salut a les obres d'acord amb estudi de seguretat en document annex

Total U  ......: 1,000
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12.1 U seguretat i salut a les obres d'acord amb estudi de seguretat en document annex

Total U  ......: 1,000

Riells i Viabrea, Juny de 2013
arquitecte

Xavier Roman Viñas
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Pressupost: projecte d'urbanització can salvà fase II.

1.1 m Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària,
com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i
amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor 270,0000 3,75 1.012,50

1.2 u Retirada de punt de llum per a exterior, enderroc de
daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor 6,0000 70,16 420,96

1.3 m2 Demolició de paviment  de formigó,  de fins a 10 cm
de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió 1.296,0000 3,94 5.106,24

1.4 m Demolició de claveguera de diàmetre 200 cm,  de
formigó vibropremsat amb solera de 20 cm  de
formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió 60,0000 24,15 1.449,00

1.5 m Demolició de cuneta triangular  de formigó  de fins a
100 cm d'amplària, amb parets de 10 cm de gruix,
amb compressor  de dos martells pneumàtics i
càrrega sobre camió 50,0000 4,87 243,50

1.6 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació 129,6000 9,98 1.293,41
1.7 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 129,6000 5,22 676,51

1.8 m³ Transport amb camió de residus inertes de maons,
teules i materials ceràmics, produïts en obres de
construcció i/o demolició, a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus, situat a 10 km de distància,
considerant el temps d'espera per a la càrrega a
màquina en obra, anada, descàrrega i tornada.
També cost de l'abocament.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric,
estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte. 436,8000 2,26 987,17

1.9 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de metalls barrejats no especials amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170407 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 85,8000 2,04 175,03

1.10 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus barrejats inerts amb una densitat 1,25 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) 351,0000 24,56 8.620,56

1.11 m amidament carrers 7.235,2800 0,01 72,35

Total pressupost parcial nº 1 Fase 3a: Treballs previs i enderrocs: 20.057,23
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2.1 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i més de
4 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora bivalva batilon i càrrega mecànica
del material excavat 540,0000 12,26 6.620,40

2.2 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km 540,0000 1,50 810,00

Total pressupost parcial nº 2 Fase 3a: Moviments de terres: 7.430,40

Pressupost parcial nº 2 Fase 3a: Moviments de terres
Num. Ut Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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3.1.- Treballs previs

3.1.1 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans
mecànics i càrrega 10.460,0000 0,56 5.857,60

3.1.2 m Demolició de claveguera  de fins a 30 cm de
diàmetre o fins a 27x36 cm,  de formigó
vibropremsat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió 4.550,0000 1,21 5.505,50

3.1.3 m Demolició d'interceptor  de 84x50 cm de parets de
30 cm,  de maó i amb solera de 15 cm  de formigó
amb compressor i càrrega mecànica sobre camió 48,0000 13,08 627,84

3.1.4 m Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de
15 cm  de maó, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió 34,0000 6,64 225,76

3.1.5 u Demolició d'embornal  de 70x30x85 cm, de parets
de 30 cm  de maó, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió 88,0000 7,25 638,00

3.1.6 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km 523,0000 5,58 2.918,34

3.1.7 m3 Deposició controlada a centre de selecció i
transferència de residus vegetals nets no especials
amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o
sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) 523,0000 14,00 7.322,00

3.1.8 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 15 i fins a 20 km 592,9070 7,32 4.340,08

3.1.9 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de formigó inerts amb una densitat 1,48
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) 593,0000 8,87 5.259,91

Total 3.1.- 1.03.00 Treballs previs: 32.695,03
3.2.- Moviment de terres

3.2.1 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora
gran i càrrega mecànica del material excavat 3.933,0000 6,77 26.626,41

3.2.2 m3 Excavació de pou aïllat  de 2 a 4 m de fondària, en
terreny fluix, amb mitjans mecànics 420,0000 9,24 3.880,80

3.2.3 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i
menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95%
PM 2.622,0000 1,83 4.798,26

3.2.4 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6
m, amb material seleccionat de la pròpia excavació,
en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95 % PM 2.374,2000 18,60 44.160,12

3.2.5 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 20 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km 2.250,3000 4,73 10.643,92

3.2.6 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció no inclòs, de residus de terra inerts,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 2.250,3000 4,68 10.531,40

Total 3.2.- 1.03.01 Moviment de terres: 100.640,91
3.3.- Obra civil
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3.3.1 m Subministrament i muntatge de col·lector soterrat en
terreny no agressiu, format per tub de polietilè HDPE
de doble paret, l'exterior corrugada i la interior llisa,
color teula RAL 8023, diàmetre nominal 200 mm,
rigidesa anular nominal 8 kN/m², sèrie Sanecor
"ADEQUA" i secció circular, amb una pendent
mínima del 0,50%, per a conducció de sanejament
sense pressió, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm
d'espessor, degudament compactada i anivellada
mitjançant equip manual amb picó vibrant, reblert
lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert
amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la
generatriu superior. Inclús p/p de accessoris, peces
especials, junts i lubricant per a muntatge, sense
incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de
les rases. Totalment muntat, connexionat i provat
mitjançant les corresponents proves de servei
(incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i
pendents. Eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació. Presentació en sec de tubs i peces
especials. Abocada de la sorra en el fons de la rasa.
Descens i col·locació dels col·lectors en el fons de la
rasa. Muntatge de la instal·lació començant per
l'extrem de capçalera. Neteja de la zona a unir,
col·locació de juntes i encaix de peces. Execució del
reblert envoltant. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
en projecció horitzontal, entre cares interiors de
pericons o altres elements d'unió, segons
documentació gràfica de Projecte. 180,0000 21,47 3.864,60

3.3.2 m Subministrament i muntatge de col·lector soterrat en
terreny no agressiu, format per tub de polietilè HDPE
de doble paret, l'exterior corrugada i la interior llisa,
color teula RAL 8023, diàmetre nominal 400 mm,
rigidesa anular nominal 8 kN/m², sèrie Sanecor
"ADEQUA" i secció circular, amb una pendent
mínima del 0,50%, per a conducció de sanejament
sense pressió, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm
d'espessor, degudament compactada i anivellada
mitjançant equip manual amb picó vibrant, reblert
lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert
amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la
generatriu superior. Inclús p/p de accessoris, peces
especials, junts i lubricant per a muntatge, sense
incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de
les rases. Totalment muntat, connexionat i provat
mitjançant les corresponents proves de servei
(incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i
pendents. Eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació. Presentació en sec de tubs i peces
especials. Abocada de la sorra en el fons de la rasa.
Descens i col·locació dels col·lectors en el fons de la
rasa. Muntatge de la instal·lació començant per
l'extrem de capçalera. Neteja de la zona a unir,
col·locació de juntes i encaix de peces. Execució del
reblert envoltant. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
en projecció horitzontal, entre cares interiors de
pericons o altres elements d'unió, segons
documentació gràfica de Projecte. 5.230,0000 36,26 189.639,80

3.3.3 u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I  de
15 cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub
de diàmetre 40 cm 140,0000 48,63 6.808,20

3.3.4 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de
formigó amb execució prefabricada, col·locades amb
morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l 280,0000 94,43 26.440,40

3.3.5 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de
registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600
mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter 140,0000 133,10 18.634,00

Pressupost parcial nº 3 Fase 3b: Xarxa de sanejament i pluvials
Num. Ut Descripció Amidament Preu (€) Import (€)

projecte d'urbanització can salvà fase II. Pàgina 4

3.3.6 u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de
250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter
de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l 560,0000 17,38 9.732,80

3.3.7 m Caixa per a interceptor  de 84x50 cm, amb parets de
15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I, sobre
solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I 200,0000 67,40 13.480,00

3.3.8 m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de
perfil d'acer S235JR  de 80x80x8 mm i traves de
passamà de 60 mm cada m, col·locat amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l 200,0000 45,28 9.056,00

3.3.9 u Reixa practicable, per a interceptor  de fosa grisa, 
de 982x490x76 mm i 145 kg de pes i col·locada
ancorada al formigó 200,0000 118,39 23.678,00

3.3.10 u Protecció tubs desguassos a riera amb aletes de
formigó pre-fabricat, tipus EMBHA40 de pre-fabricats
Palau, o similar de superior qualitat, inclòs part
proporcional d'excavació i formació de solera pel
correcte muntatge dels pre-fabricats. 40,0000 250,00 10.000,00

Total 3.3.- 1.03.02 Obra civil: 311.333,80

Total pressupost parcial nº 3 Fase 3b: Xarxa de sanejament i pluvials: 444.669,74
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4.1.- Enderrocs i moviment de terres

4.1.1 m Demolició de canonada existent de fins a 20 cm de
diàmetre qualsevol material amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió. inclou retirada de claus de pas,
pericons, hidrants, boques de reg i petit material. 11.575,0000 1,21 14.005,75

4.1.2 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora
gran i càrrega mecànica del material excavat 4.113,2000 6,77 27.846,36

4.1.3 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima
0,6 m, amb compactació del 95% PM 5.876,0000 4,29 25.208,04

4.1.4 m3 Rebliment no compactat de rasa amb sorra de riu,
abocat manualment 1.175,2000 15,47 18.180,34

4.1.5 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6
m, amb material seleccionat de la pròpia excavació,
en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95 % PM 2.938,0000 18,60 54.646,80

4.1.6 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera
per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km 1.527,7600 6,98 10.663,76

4.1.7 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km 463,0000 5,23 2.421,49

4.1.8 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció no inclòs, de residus de terra inerts,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 1.527,7600 4,68 7.149,92

4.1.9 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus barrejats no especials amb una densitat 0,17
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) 463,0000 12,75 5.903,25

Total 4.1.- 1.04.01 Enderrocs i moviment de terres: 166.025,71
4.2.- Obra civil

4.2.1 m Tub de polietilè de designació PE 100,  de 125 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau
de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa 12.450,0000 23,17 288.466,50

4.2.2 m Tub de polietilè de designació PE 100,  de 140 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau
de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa 1.500,0000 30,50 45.750,00

4.2.3 m Tub de polietilè de designació PE 100,  de 160 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau
de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa 490,0000 38,90 19.061,00

4.2.4 m Tub de polietilè de designació PE 100,  de 200 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau
de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa 250,0000 46,00 11.500,00

4.2.5 m Canalització amb tub de formigó de D=20 cm i dau
de recobriment de 40x40 cm amb formigó
HM-20/P/20/I 125,0000 27,01 3.376,25

4.2.6 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora 14.690,0000 0,32 4.700,80

4.2.7 u Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada
d'1''1/2 i racor de connexió tipus Barcelona de 45
mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de
tancament amb junt EPDM i amb petit material
metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada 13,0000 184,99 2.404,87

Pressupost parcial nº 4 Fase 3a: Xarxa d'aigua: distribució
Num. Ut Descripció Amidament Preu (€) Import (€)

projecte d'urbanització can salvà fase II. Pàgina 6

4.2.8 u SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE
DESCÀRREGA SOBRE CANONADA DE DN
MÀXIM 150 MM. INLCOU DERIVACIÓ EN TE 150
MM AMB SORTIDA DE DN 80 MM, VÀLVULA DE
COMPORTA DE DN 80 MM, 15 ML DE CANONADA
DE PEAD DE DN 90 MM 14,0000 554,00 7.756,00

4.2.9 u Vàlvula de comporta manual amb cos de fosa i de
tanca elastomerica amb unió per brides, de diàmetre
nomimal 150 mm,  de 16 bar de PN inclos part
proporcional de cargols i juntes , de preu alt i
muntada en pericó de canalització soterrada 37,0000 416,41 15.407,17

4.2.10 u Vàlvula de comporta manual amb cos de fosa i de
tanca elastomerica amb unió per brides, de diàmetre
nomimal 125 mm,  de 16 bar de PN inclos part
proporcional de cargols i juntes , de preu alt i
muntada en pericó de canalització soterrada 53,0000 348,64 18.477,92

4.2.11 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de
diàmetre nomimal 250 mm,  de 10 bar de PN, de
bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització
soterrada 78,0000 772,63 60.265,14

4.2.12 u SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VENTOSA
SOBRE CANONADA DE DN MÀXIM 150 MM.
INLCOU DERIVACIÓ EN TE 150 MM AMB
SORTIDA DN 65 MM, VÀLVULA DE COMPORTA
DE DN 65 MM, DOS COLZES DE FOSA DÚCTIL
DE DN 65 MM, I VENTOSA TRIFUNCIONAL DN 40
MM AMB BRIDA DE DN 65 MM 11,0000 895,00 9.845,00

4.2.13 u TOPALL AMB FORMIGÓ PER L'ANCLATGE DE
LES CLAUS DE PAS I ACCESSORIS.
REALITZACIÓ DE FORMA MANUAL PER A
QUALSEVOL DIÀMETRE 91,0000 49,00 4.459,00

4.2.14 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat 
de 290x140x100 mm, sobre llit de sorra 91,0000 100,36 9.132,76

4.2.15 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter 91,0000 126,94 11.551,54

4.2.16 u SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE HIDRANT
CONTRAINCENDI DE DN 100 MM SOTERRAT
SOBRE
CANONADA DE DIÀMETRE DN 150 MM. INCLOU
DERIVACIÓ EN TE DN 150 AMB SORTIDA 100
MM, VÀLVULA DE COMPORTA DE DN 100 MM,
DOS COLZES DE FOSA DÚCTIL DE DN 100 MM,
HIDRANT AMB RACORD DN 100 MM TIPUS
BARCELONA, MARC I TAPA, I SENYALITZACIÓ 33,0000 1.202,00 39.666,00

Pressupost parcial nº 4 Fase 3a: Xarxa d'aigua: distribució
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4.2.17 Ut Subministrament i muntatge d'escomesa soterrada
per a proveïment d'aigua potable de 2 m de longitud,
que uneix la xarxa general de distribució d'aigua
potable de l'empresa subministradora amb la
instal·lació general de l'edifici, continua en tot el
recorregut sense unions o ensamblatges intermedis
no registrables, formada per tub de polietilè d'alta
densitat banda blau (PE-100), de 20 mm de
diàmetre exterior, PN=16 atm, col·locada sobre llit
de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de la rasa
prèviament excavada, degudament compactada i
anivellada mitjançant equip manual amb picó vibrant,
reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior
reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre
la generatriu superior de la canonada; collaret de
presa en càrrega col·locat sobre la xarxa general de
distribució que serveix d'enllaç entre l'escomesa i la
xarxa; clau de tall d'esfera de 1/2" de diàmetre amb
comandament de clau de quadrat col·locada
mitjançant unió roscada, situada al costat de
l'edificació, fora dels límits de la propietat, allotjada
en arqueta prefabricada de polipropilè de 30x30x30
cm, col·locada sobre solera de formigó en massa
HM-20/P/20/I de 15 cm d'espessor. Fins i tot p/p
d'accessoris i peces especials, demolició i aixecat
del ferm existent, posterior reposició amb formigó en
massa HM-20/P/20/I, i connexió a la xarxa. Sense
incloure l'excavació ni el posterior reblert principal.
Totalment muntada, connexionada i provada per
l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat de la connexió de servei,
coordinat amb la resta d'instal·lacions o elements
que puguin tenir interferències. Trencament del
paviment amb compressor. Eliminació de les terres
soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació
del formigó en formació de solera. Col·locació de
l'arqueta prefabricada. Abocat de la sorra en el fons
de la rasa. Col·locació de la canonada. Muntatge de
la clau de tall. Col·locació de la tapa. Execució del
reblert envoltant. Acoblament de la connexió de
servei amb la xarxa general del municipi. Realització
de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 368,0000 143,11 52.664,48

4.2.18 u CONNEXIÓ TIPUS 1: DE CANONADA DE DN 125
MM /DN 110 / DN 90 MM A CANONADA EXISTENT
DE DN 125 MM. INCLOU DOS MANIGUET
ELECTROSOLDABLES DE PEAD DN 125 MM,
DOS MANIGUETS AMB PORTABRIDA DE DN 125
MM AMB BRIDA LOCA ZINCADA DE DN 100 MM,
UNA DERIVACIÓ EN TE DE DN 100 MM I
SORTIDA DN 100 Ó 80 MM I UNA VÀLVULA DE
COMPORTA DE DN 100 MM 2,0000 503,00 1.006,00

4.2.19 u SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE
COMPTADOR DE DN 80 MM D'AIGUA
SUBMINISTRADA SOBRE CANONADA DE PEAD
DN 160 MM. INCLOU DOS VÀLVULES DE
COMPORTA DE DN 150 MM, DOS CARRET DE
DESMUNTATGE DE DN 150 MM, FILTRE DE DN
150 MM TIPUS CESTA, DOS REDUCCIONS AMB
ESTABILITZADOR DE FLUXE DE DN 150 MM A 80
MM, COMPTADOR DE DN 80 MM I
TOTALITZADOR
D'IMPULSOS 1,0000 3.633,00 3.633,00

Total 4.2.- 1.04.02 Obra civil: 609.123,43

Total pressupost parcial nº 4 Fase 3a: Xarxa d'aigua: distribució: 775.149,14
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5.1.- Treballs previs i moviment de terres

5.1.1 m Retirada per a soterrament de línies existents
d'enllumenat públic inclòs enderroc de postes de
fusta i formigó, càrrega, transport i dipòsit a
abocador autoritzat de tot els postes i material
sobrants. 7.080,0000 3,00 21.240,00

Total 5.1.- 1.05.01 Treballs previs i moviment de terres: 21.240,00
5.2.- Obra civil

5.2.1 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de
secció 41 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC,
col·locat en tub 3.944,0000 5,95 23.466,80

5.2.2 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de
secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de PVC,
col·locat en tub 2.910,0000 8,19 23.832,90

5.2.3 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de
secció 4 x 16 mm2, amb coberta del cable de PVC,
col·locat en tub 3.400,0000 11,84 40.256,00

5.2.4 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de
secció 4 x 25 mm2, amb coberta del cable de PVC,
col·locat en tub 95,0000 16,92 1.607,40

5.2.5 m Conductor de coure de designació UNE-RV-K 0.6/1
kV, bipolar de secció 2x2.5 mm2, col·locat en tub. 3.624,0000 1,50 5.436,00

5.2.6 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica,  de 6 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó tot
inclòs. 302,0000 340,44 102.812,88

5.2.7 u Llumenera asimètrica per a vials, tipus airtrace de
INDAL o similar de superior qualitat amb lámparas
de vapor de sodi de 70w. Reflector facetado de
aluminio anodizado, Difusor vidrio curvo templado
4mm, Portalámparas: G12/E27/E40, Ópticas
Asimétrica micro, Mid, MAX AIRTECH®, FHS <0,1%
/ IP 67 G.O / IP 66 luminaria / IK 09, Clase I.
Longitud (mm) 550 .Armadura en fundición de
aluminio. Conexión versión top hembra øint m60 –
øext m76. Fijación lateral, vertical y pared. Acabado
Epoxy y poliuretano. Color: plata. Norma EN 60598/
IEC 55015.Inclou equip electronic HID-PV M 035/S
CDM HPF per a doble nivell. 302,0000 213,00 64.326,00

5.2.8 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure 300 µm de gruix, de 2500 mm llargària de
17,3 mm de diàmetre, clavada a terra 302,0000 37,14 11.216,28

5.2.9 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat,
sobre llit de sorra 25,0000 82,10 2.052,50

5.2.10 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter 25,0000 91,54 2.288,50

5.2.11 u Subministre i instal·lació de quadre general de
protecció i comandament de l'enllumenat del carrer
per a un màxim de set linies, caixes de doble
aïllament, per una capacitat màxima de 60
lluminàries de 35+70 W, format per: magnetotèrmic
general, unitat de control de l'enllumenat tipus
ASTROLUM TCS DE LUMTEC  amb modem inclos i
rellotge astronomic intern, contactor general,
dispositiu de mesura i bornes d'entrada/sortida
ASTROLUM TCS, circuit de sortida per un màxim de
set linies amb magnetotermics, diferenciar
rearmable, contactors i bornes de sortida de la linia
de comandament. Tot inclòs per correcte
funcionament de la instal·lació. Inclòs alta nou
subministre o ampliació-trasllat de subministre
existent , cablejat i proteccions de connexió a
l'estació transformadora i càrrecs companyia. 2,0000 3.492,89 6.985,78
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Num. Ut Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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5.2.12 u Subministre i muntatge de Sistema de telegestió vía
internet  ASTROLUM TCS LUMTEC dins de armari
de control de l’enllumenat format per :
* Astrolum TCS Lumtec
* Modem GPRS + Font d’alimenatació + Antena
* Cable RS-232
* Analitzador de xarxes 2,0000 827,00 1.654,00

5.2.13 pa Estudi tècnic i projecte per a la legalització de
l'enllumenat segons el reglament de baixa tensió,
inclòs visats, certificats finals i visita de
comprovació.Inclou la legalització de les petites
modificacions dels quadres existents. 2,0000 1.500,00 3.000,00

Total 5.2.- 1.05.02 Obra civil: 288.935,04

Total pressupost parcial nº 5 Fase 3b: Xarxa d'enllumenat públic: 310.175,04

Pressupost parcial nº 5 Fase 3b: Xarxa d'enllumenat públic
Num. Ut Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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6.1.- Moviment de terres xarxa d'enllumenat

6.1.1 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del
material excavat 779,9200 9,04 7.050,48

6.1.2 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima
0,6 m, amb compactació del 95% PM 1.949,8000 4,29 8.364,64

6.1.3 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6
m, amb material seleccionat de la pròpia excavació,
en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95 % PM 389,9600 18,60 7.253,26

6.1.4 m3 Rebliment no compactat de rasa amb sorra de riu,
abocat manualment 389,9600 15,47 6.032,68

6.1.5 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera
per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km 506,9480 6,98 3.538,50

6.1.6 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció no inclòs, de residus de terra inerts,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 506,9480 4,68 2.372,52

Total 6.1.- 1.06.00 Moviment de terres xarxa d'enllumenat: 34.612,08
6.2.- Moviment de terres xarxa de telefonia

6.2.1 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del
material excavat 4.914,0000 9,04 44.422,56

6.2.2 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima
0,6 m, amb compactació del 95% PM 7.020,0000 4,29 30.115,80

6.2.3 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6
m, amb material seleccionat de la pròpia excavació,
en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95 % PM 2.106,0000 18,60 39.171,60

6.2.4 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera
per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km 3.767,4000 6,98 26.296,45

6.2.5 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció no inclòs, de residus de terra inerts,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 3.767,4000 4,68 17.631,43

Total 6.2.- 1.06.01 Moviment de terres xarxa de telefonia: 157.637,84
6.3.- Obra civil telefonía

6.3.1 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats  de
polietilè  de 63mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment  de 40x27 cm amb
formigó HM-20/P/20/I 9.200,0000 8,37 77.004,00

6.3.2 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats  de
polietilè  de 110 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment  de 40x27 cm amb
formigó HM-20/P/20/I 5.750,0000 10,86 62.445,00

6.3.3 m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats 
de polietilè  de 110 mm de diàmetre nominal, de
doble capa, i dau de recobriment  de 45x41 cm amb
formigó HM-20/P/20/I 650,0000 17,41 11.316,50

Pressupost parcial nº 6 Fase 3a: Conduccions xarxa de telefonia i enllumenat
Num. Ut Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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6.3.4 m Subministrament i instal·lació de canalització externa
soterrada entre l'arqueta d'entrada i el registre
d'enllaç inferior en l'interior de l'edifici o directament
en el RITI o RITU, en edificació de fins a 4 PAU,
formada per 3 tubs (2 TBA+STDP, 1 reserva) de
polietilè de 63 mm de diàmetre, subministrat en
rotllo, resistència a la compressió 450 N, resistència
al impacte 20 joules, executada en rasa de 45x75
cm, amb els tubs embeguts en un prisma de formigó
en massa HM-20/B/20/I amb 6 cm de recobriment
superior i inferior i 5,5 cm de recobriment lateral,
sense incloure l'excavació ni el reblert perimetral
posterior. Inclús p/p d'abocament i compactació del
formigó per a la formació de la solera i el prisma de
formigó en massa, de suports separadors de tubs de
PVC col·locats cada 100 cm i fil guia. Totalment
muntada.
Inclou: Replanteig i traçat de la rasa. Refinat de fons
i laterals a mà, amb extracció de les terres. Abocat i
compactació del formigó en formació de solera.
Presentació en sec de tubs. Abocat i compactació
del formigó per formació del prisma.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
en projecció horitzontal, segons documentació
gràfica de Projecte. 736,0000 6,48 4.769,28

6.3.5 u Pericó de registre prefabricat de formigó armat
vibrat, tipus DF-III per a instal·lacions de telefonia
inclosa tapa de formigó prefabricada, col·locada
sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de
gruix 2,0000 674,95 1.349,90

6.3.6 u Pericó de registre prefabricat de formigó armat
vibrat, tipus HF-III per a instal·lacions de telefonia
inclosa tapa de formigó prefabricada, col·locada
sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de
gruix 85,0000 444,88 37.814,80

6.3.7 u Pericó de registre prefabricat de formigó armat, tipus
MF-II per a instal·lacions de telefonia inclosa tapa de
formigó prefabricada, col·locada sobre solera de
formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix 210,0000 133,87 28.112,70

6.3.8 u Armari de distribució per a instal·lacions de telefonia,
per a urbanitzacions de 500X700X180 mm de
dimensions aproximades, col·locat 41,0000 244,02 10.004,82

6.3.9 UT Subministre i muntatge de cambra de telefonia tipus
GBRF de 2700x1600x1900mm amb tapa de registre
inclosa, homologada per companyia,col·locada
sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de
gruix inclos. 2,0000 1.200,00 2.400,00

Total 6.3.- 1.06.02 Obra civil telefonía: 235.217,00
6.4.- Obra civil enllumenat

6.4.1 m subministra i col·locació de placa de PPC per a
protecció de conductors. 9.145,0000 0,30 2.743,50

6.4.2 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 i fil guia. 9.749,0000 2,19 21.350,31

Total 6.4.- 1.06.03 Obra civil enllumenat: 24.093,81

Total pressupost parcial nº 6 Fase 3a: Conduccions xarxa de telefonia i enllumenat: 451.560,73

Pressupost parcial nº 6 Fase 3a: Conduccions xarxa de telefonia i enllumenat
Num. Ut Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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7.1.- Treballs previs

7.1.1 u Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 10 a 15
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) 15,0000 322,50 4.837,50

7.1.2 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles
bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm 15.380,0000 3,68 56.598,40

7.1.3 m Demolició  de vorada col·locada sobre formigó, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor 15.380,0000 3,94 60.597,20

7.1.4 m2 Demolició de paviment  de formigó,  de fins a 20 cm
de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió 870,0000 6,73 5.855,10

7.1.5 m2 Demolició de paviment  de panots col·locats sobre
formigó,  de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió 9.050,0000 4,34 39.277,00

7.1.6 m2 Demolició de paviment  de mescla bituminosa,  de
fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió 5.383,0000 3,50 18.840,50

7.1.7 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o 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 4.881,9420 7,22 35.247,62

7.1.8 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció no inclòs, de residus de formigó inerts
amb una densitat 1,48 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 4.881,9420 8,91 43.498,10

Total 7.1.- 1.07.00 Treballs previs: 264.751,42
7.2.- Moviment de terres

7.2.1 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del
material excavat 1.434,6000 9,04 12.968,78

7.2.2 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació
del 95% PM 16.850,0000 1,19 20.051,50

7.2.3 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació 2.925,0000 9,98 29.191,50
7.2.4 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres

a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a
5 km 1.864,9800 4,82 8.989,20

7.2.5 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció no inclòs, de residus de terra inerts,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 1.864,9800 4,68 8.728,11

Total 7.2.- 1.07.01 Moviment de terres: 79.929,09
7.3.- Obra civil

7.3.1 m3 Base de tot-u natural, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM 842,5000 31,88 26.858,90

7.3.2 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/S/40/I, de
consistència seca i grandària màxima del granulat
40 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge
manual, acabat reglejat 1.812,0000 83,39 151.102,68

7.3.3 m Rigola de 30 cm d'amplaria amb peces de morter de
ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades
amb morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l 15.100,0000 11,95 180.445,00

Pressupost parcial nº 7 Fase 3a: Ferms i paviments
Num. Ut Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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7.3.4 m Subministrament i col·locació de peces de vorera
recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C5 (25x15) cm, classe
climàtica B (absorció <=6%), classe resistent a
l'abrasió H (petjada <=23 mm) i classe resistent a
flexió S (R-3,5 N/mm2). Longitud de vorera 100 cm,
segons UNE-EN 1340 i UNE 127340, per a ús en
calçades. Tot allò realitzat sobre ferm compost per
base de formigó no estructural HNE-20/P/20 de gruix
uniforme de 20 cm i ample de 10 cm a cada costat
del vorera, abocada des de camió, estès i vibrat
manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat
reglejat, segons pendents del projecte i col·locat
sobre explanada amb índex CBR > 5 (California
Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu. Inclús p/p
de topalls o contraforts de 1/3 i 2/3 de l'altura de la
vorera, del costat de la calçada i al revers
respectivament, amb un mínim de 10 cm, excepte
en el cas de paviments flexibles, rebut amb morter
M-5 de consistència seca i posterior ajuntant
d'amplada màxima 5 mm amb morter de ciment M-5.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Abocament
i estès de formigó en llit de suport. Col·locació, rebut
i anivellació de les peces, incloent-hi topalls o
contraforts. Replé de juntes amb morter de ciment.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte. 840,0000 25,02 21.016,80

7.3.5 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des
de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat 202,5000 78,94 15.985,35

7.3.6 m2 Paviment de panot per a vorera gris  de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb
sorra-ciment  de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i
beurada de ciment pòrtland 1.350,0000 24,15 32.602,50

7.3.7 m² Formació de paviment mitjançant col·locació flexible,
en exteriors, de llambordes bicapa de formigó,
quines característiques tècniques compleixen la
UNE-EN 1338, format rectangular, 200x100x80 mm,
acabat superficial llis, color gris, aparellat a espiga,
sobre una capa de sorra de 0,5 a 5 mm de diàmetre,
el gruix final del qual, una vegada col·locades les
llambordes i vibrat el paviment amb safata vibrant,
serà uniforme i estarà comprès entre 3 i 5 cm,
deixant entre ells una junta de separació entre 2 i 3
mm, pel seu posterior reblert amb sorra natural, fina,
seca i de granulometria compresa entre 0 i 2 mm.
Tot allò realitzat sobre ferm compost per: base
flexible de tot-u natural, de 30 cm d'espessor, amb
estès i compactat al 100% del Proctor Modificat,
executada segons pendents del projecte i col·locat
sobre explanada formada per el terreny natural
adequadament compactat fins arribar a una
capacitat portant mínima definida per el seu índex
CBR (5 <= CBR < 10). Inclús p/p de ruptures, talls a
realitzar per ajustar-los als cantells del confinament
(no inclosos en aquest preu) i a les intrusions
existents en el paviment, acabaments i peces
especials.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Preparació
de l'explanada. Estès i compactació de la base.
Execució de l'encontre amb els cantells de
confinament. Estesa i anivellament de la capa de
sorra. Col·locació de les llambordes. Reblert de
juntes amb sorra i vibrat del paviment. Neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte. No s'han tingut en
compte les escapçadures com factor d'influència per
incrementar l'amidament, cada vegada que en la
descomposició s'ha considerat el tant per cent de
ruptures general. 1,0000 22,43 22,43

7.3.8 m2 Reg d'imprimació amb betum fluidificat tipus
FM-100, amb dotació 1,5 kg/m2 40.300,0000 0,83 33.449,00

Pressupost parcial nº 7 Fase 3a: Ferms i paviments
Num. Ut Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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7.3.9 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B50/70 D (D-12), amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a
capa de rodadura i granulat granític, estesa i
compactada. Inclou part proporcional de formació de
rampes reductores de velocitat formada per dues
rampes de 1m de llargada i pas superior de 4 metres
de llargada (total sis metres) i entrega lateral a rigola
en pendent. 2.962,0500 56,59 167.622,41

7.3.10 m² Formació de paviment continu exterior de formigó en
massa HM-20/B/20/I fabricat en central i abocada
des de camió, de 15 cm de gruix, estès i vibrat
manual, realitzat sobre capa base de tot ú existent
(no inclosa en aquest preu); i capa de trànsit de
morter de ciment CEM II/A-P 32,5 R amb árids de
quars, pigments i additius, amb un rendiment
aproximat de 5 kg/m², espolsat manualment sobre el
formigó encara fresc i posterior remolinat mecànic
de tota la superfície fins aconseguir que el morter
quedi completament integrat en el formigó. També
p/p de preparació de la superfície de suport del
formigó, planxa de poliestirè expandit de 2 cm de
gruix per a l'execució de juntes de contorn,
col·locada prop de qualsevol element que interrompi
la solera, com ara pilars i murs; cigarret amb filtre o
connexió dels elements exteriors (cèrcols d'arquetes,
boneres, caixes sifòniques, etc.) de les xarxes
d'instal·lacions executades sota la solera; i serrat de
les juntes de retracció, per mitjans mecànics, amb
una profunditat de 1/3 del gruix de la solera i
posterior segellat amb massilla de poliuretà.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport.
Replanteig de les juntes i draps de treball. Estesa de
nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o
regles. Reg de la superfície base. Abocament i
compactació del formigó. Aplicació manual del
morter, assegurant-se de la total cubrición del
formigó fresc. Fratasado mecànic de la superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte. 15.500,0000 16,43 254.665,00

7.3.11 m2 Armadura pel control de la fissuració superficial en
paviment o solera amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:4-4 mm
6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 elaborada a l'obra i
manipulada a taller 15.500,0000 1,71 26.505,00

Total 7.3.- 1.07.02 Obra civil: 910.275,07

Total pressupost parcial nº 7 Fase 3a: Ferms i paviments: 1.254.955,58

Pressupost parcial nº 7 Fase 3a: Ferms i paviments
Num. Ut Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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8.1 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua  de 10
cm 2/1, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina autopropulsada 7.550,0000 0,70 5.285,00

8.2 m Pintat sobre paviment de faixa transversal
discontínua  de 50 cm 0,5/0,5, amb pintura reflectora
i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament
manual 720,0000 2,16 1.555,20

8.3 m Formació de tancament de parcel·la mitjançant malla
de simple torsió, de 50 mm de passada de malla i
3/4,4 mm de diàmetre, acabat galvanitzat i plastificat
en color verd RAL 6015 i muntants de pals d'acer
pintat de 48 mm de diàmetre i 2 m de alçada. Inclús
p/p de replanteig, obertura de buits, reblert de
formigó per a rebuda dels muntants, col·locació de la
tela i accessoris de muntatge i tesat del conjunt.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Marcat de
la situació dels muntants i tornapuntes. Obertura de
buits per col·locació dels muntants. Colocación de
los montantes. Abocat del formigó. Aplomat i
alineació dels muntants i tornapuntes. Col·locació
d'accessoris. Col·locació de la malla i atirantat del
conjunt.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte, deduint
els buits de longitud major de 1 m. 100,0000 12,49 1.249,00

8.4 pa Treballs de topografia per correcte replanteig de les
parcel·les, la vialitat i els serveis i confecció de
documentació As-built. Inclòs afitament de les noves
parcel·les i zonificació amb fites prefabricades sobre
dau de formigó. 1,0000 12.000,00 12.000,00

Total pressupost parcial nº 8 Fase 3a: Senyalització i altres: 20.089,20

Pressupost parcial nº 8 Fase 3a: Senyalització i altres
Num. Ut Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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9.1 pa Control de qualitat de les obres d'acord amb pla de
control de qualitat a realitzar pel contractista 1,0000 41.503,40 41.503,40

Total pressupost parcial nº 9 Fase 3a: Control de qualitat i assaigs: 41.503,40

Pressupost parcial nº 9 Fase 3a: Control de qualitat i assaigs
Num. Ut Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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10.1 pa Control de qualitat de les obres d'acord amb pla de
control de qualitat a realitzar pel contractista 1,0000 11.322,67 11.322,67

Total pressupost parcial nº 10 : 11.322,67

Pressupost parcial nº 10 
Num. Ut Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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11.1 U seguretat i salut a les obres d'acord amb estudi de
seguretat en document annex 1,0000 55.337,87 55.337,87

Total pressupost parcial nº 11 Fase 3a: seguretat i salut: 55.337,87

Pressupost parcial nº 11 Fase 3a: seguretat i salut
Num. Ut Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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12.1 U seguretat i salut a les obres d'acord amb estudi de
seguretat en document annex 1,0000 15.096,90 15.096,90

Total pressupost parcial nº 12 Fase 3b: seguretat i salut: 15.096,90

Pressupost parcial nº 12 Fase 3b: seguretat i salut
Num. Ut Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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Pressupost d'execució material Import (€)

1 Fase 3a: Treballs previs i enderrocs 20.057,23
2 Fase 3a: Moviments de terres 7.430,40
3 Fase 3b: Xarxa de sanejament i pluvials 444.669,74

3.1.- Treballs previs 32.695,03
3.2.- Moviment de terres 100.640,91
3.3.- Obra civil 311.333,80

4 Fase 3a: Xarxa d'aigua: distribució 775.149,14
4.1.- Enderrocs i moviment de terres 166.025,71
4.2.- Obra civil 609.123,43

5 Fase 3b: Xarxa d'enllumenat públic 310.175,04
5.1.- Treballs previs i moviment de terres 21.240,00
5.2.- Obra civil 288.935,04

6 Fase 3a: Conduccions xarxa de telefonia i enllumenat 451.560,73
6.1.- Moviment de terres xarxa d'enllumenat 34.612,08
6.2.- Moviment de terres xarxa de telefonia 157.637,84
6.3.- Obra civil telefonía 235.217,00
6.4.- Obra civil enllumenat 24.093,81

7 Fase 3a: Ferms i paviments 1.254.955,58
7.1.- Treballs previs 264.751,42
7.2.- Moviment de terres 79.929,09
7.3.- Obra civil 910.275,07

8 Fase 3a: Senyalització i altres 20.089,20
9 Fase 3a: Control de qualitat i assaigs 41.503,40
10 11.322,67
11 Fase 3a: seguretat i salut 55.337,87
12 Fase 3b: seguretat i salut 15.096,90

Total .........: 3.407.347,90

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de TRES MILIONS QUATRE-CENTS SET MIL TRES-CENTS
QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS.

Riells i Viabrea, Juny de 2013
arquitecte

Xavier Roman Viñas



	  



Resum pressupost general per fases

sub capítol capítol sub capítol capítol sub capítol capítol sub capítol capítol

1.- Fase 3a: Treballs previs i enderrocs 20.057,23 € 20.057,23 € 20.057,23 € 20.057,23 €

2.- Fase 3a: Moviments de terres 7.430,40 € 7.430,40 € 7.430,40 € 7.430,40 €

3.- Fase 3b: Xarxa de sanejament i pluvials 444.669,74 € 444.669,74 €
3.1 Treballs previs 32.695,03 € 32.695,03 €
3.2 Moviment de terres 100.640,91 € 100.640,91 €
3.3 Obra civil 311.333,80 € 311.333,80 €

4.- Fase 3a: Xarxa d'aigua: distribució 775.149,14 € 775.149,14 €
4.1 Enderrocs i moviment de terres 166.025,71 € 166.025,71 €
4.2 Obra civil 609.123,43 € 609.123,43 €

5.- Fase 3b: Xarxa d'enllumenat públic 310.175,04 € 310.175,04 €
5.1 Treballs previs i moviment de terres 21.240,00 € 21.240,00 €
5.2 Obra civil 288.935,04 € 288.935,04 €

6.- Fase 3a (I): Conduccions xarxa de telefonia i enllumenat 451.560,73 € 58.705,89 € 392.854,84 €
6.1 Moviment de terres xarxa d'enllumenat 34.612,08 € 34.612,08 €
6.2 Moviment de terres xarxa de telefonia 157.637,84 € 157.637,84 €
6.3 Obra civil telefonÌa 235.217,00 € 235.217,00 €
6.4 Obra civil enllumenat 24.093,81 € 24.093,81 €

7.- Fase 3a: Ferms i paviments 1.254.955,58 € 1.254.955,58 €
7.1 Treballs previs 264.751,42 € 264.751,42 €
7.2 Moviment de terres 67.553,89 € 67.553,89 €
7.3 Obra civil 922.650,27 € 922.650,27 €

8.- Fase 3a: Senyalització i altres 20.089,20 € 20.089,20 € 20.089,20 € 20.089,20 €

9.- Fase 3a: control de qualitat i assaigs 41.503,40 € 41.503,40 € 31.127,55 € 31.127,55 € 10.375,85 € 10.375,85 €
10.- Fase 3b: Control de qualitat i assaigs 11.322,67 € 11.322,67 € 11.322,67 € 11.322,67 €
11.- Fase 3a: seguretat i salut 55.337,87 € 55.337,87 € 41.503,40 € 41.503,40 € 13.834,47 € 13.834,47 €
12.- Fase 3b: seguretat i salut 15.096,90 € 15.096,90 € 15.096,90 € 15.096,90 €

Pressupost d'execució material 3.407.347,90 € 3.407.347,90 € 1.433.869,25 € 1.433.869,25 € 1.192.214,30 € 1.192.214,30 € 781.264,35 € 781.264,35 €

13% de despeses generals 442.955,23 € 442.955,23 € 186.403,00 € 186.403,00 € 154.987,86 € 154.987,86 € 101.564,37 € 101.564,37 €
6% de benefici industrial 204.440,87 € 204.440,87 € 86.032,16 € 86.032,16 € 71.532,86 € 71.532,86 € 46.875,86 € 46.875,86 €
Suma 4.054.744,00 € 4.054.744,00 € 1.706.304,41 € 1.706.304,41 € 1.418.735,01 € 1.418.735,01 € 929.704,58 € 929.704,58 €
21% IVA 851.496,24 € 851.496,24 € 358.323,93 € 358.323,93 € 297.934,35 € 297.934,35 € 195.237,96 € 195.237,96 €
Pressupost d'execució per contracta 4.906.240,24 € 4.906.240,24 € 2.064.628,34 € 2.064.628,34 € 1.716.669,37 € 1.716.669,37 € 1.124.942,54 € 1.124.942,54 €

Xavier Roman Viñas, arquitecte
Riells i viabrea , Juny de 2013

total projecte total fase 3a (I) total fase 3b

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de QUATRE MILIONS NOUCENTS SIS MIL DOS-CENTS QUARANTA EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS.

total fase 3a (II)




