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1. Amidaments 



AMIDAMENTS
PROJECTE D'URBANITZACIÓ ''PLA DE DALT" (SAU 3)                  
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 01 ENDERROCS I  MOVIMENT DE TERRES                                  

E01019       M3  Enderrocament de murs                                           

Enderrocament de murs, tanques d'obra, marges, etc. de qualsevol material amb mitjans mecànics o
manuals. Càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa,
transport a l'abocador a qualsevol distància i estesa dels materials. Tot inclòs.

1 65,00 0,30 1,50 29,25
1 60,00 0,30 1,50 27,00
1 45,00 0,30 1,50 20,25
1 35,00 0,30 1,50 15,75
1 40,00 0,30 1,50 18,00

110,25

E01023       M2  Fresats de paviments                                            

Fresats de pav iments afàltics amb mitjans mecànics càrrega i transport a l'abocador a qualsevol dis-
tància i estesa. Tot inclòs.

1 150,00 150,00
1 330,00 330,00
2 5,00 2,00 20,00

500,00

E01024       Ml  Tall amb disc                                                   

Tall amb disc o martell compresor, de paviments ex istents.

2 6,00 12,00
1 8,00 8,00
2 90,00 180,00
2 110,00 220,00
3 3,00 9,00
2 5,00 10,00

439,00

E02060       M2  Enderroc i reposició pav. asfàlt                                

Enderroc i reposició de paviment asfàltic ex istent, de les mateixes característiques que el enderrocat.
Tot inclòs completament acabat.

1 90,00 3,00 270,00
1 110,00 3,00 330,00

600,00

E01001       M2  Esbrossada                                                      

Esbrossada i neteja dels terrenys, inclosa la  càrrega i el transport a l'abocador a qualsevol  distàn-
cia.

CARRER A 1 3.616,73 3.616,73
CARRER B 1 499,17 499,17
CARRER C 1 993,07 993,07
CARRER D 1 831,13 831,13
CARRER E 1 829,23 829,23
CARRER F 1 1.355,60 1.355,60
CARRER G 1 637,53 637,53
ROTONDA 1 1.404,47 1.404,47
CAMI 1 221,27 221,27

10.388,20

E01002       M3  Excavació terra vegetal                                         

Excavació de terra vegetal, inclou la càrrega i el transport a l'abocador interior o exterior a qualsevol
distància, inclosa l'estesa i la compactació.

CARRER A 1 1.085,02 1.085,02
CARRER B 1 149,75 149,75
CARRER C 1 297,92 297,92
CARRER D 1 249,34 249,34
CARRER E 1 248,77 248,77
CARRER F 1 406,68 406,68
CARRER G 1 191,26 191,26
ROTONDA 1 421,34 421,34
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AMIDAMENTS
PROJECTE D'URBANITZACIÓ ''PLA DE DALT" (SAU 3)                  
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAMI 1 66,38 66,38

3.116,46

E01003       M3  Excavació en desmunt                                            

Excavació en desmunt (inclòs roca) amb mitjans mecànics, inclou la càrrega i el transport a l'aboca-
dor o nucli de terraplé a qualsevol distància, tot inclòs segons Direcció d'Obra.

CARRER A 1 623,00 623,00
CARRER B 1 54,58 54,58
CARRER C 1 161,30 161,30
CARRER D 1 36,00 36,00
CARRER E 1 141,64 141,64
CARRER F 1 521,98 521,98
CARRER G 1 198,46 198,46
CAMI 1 15,35 15,35

1.752,31

E01012       M3  Terraplè sòls adequats exteriors                                

Terraplè sòls adequats per a nucli amb terres procedents de prèstecs exteriors al polígon.  Inclosa la
seva excavació ,trasport a qualsevol distància i compactació.

segons fulls adjunts
CARRER A 1 993,13 993,13
CARRER B 1 230,45 230,45
CARRER C 1 228,80 228,80
CARRER D 1 332,74 332,74
CARRER E 1 172,20 172,20
CARRER F 1 72,29 72,29
CARRER G 1 51,66 51,66
ROTONDA 1 952,90 952,90
CAMI 1 123,56 123,56

3.157,73

E01013       M3  Terraplè sòls seleccionats                                      

Terraplè sòls seleccionats amb terre procedents de prèstecs exteriors al polígon. Inclosa la seva ex-
cavació ,trasport a qualsevol distància i compactació.

CARRER A 1 260,00 7,00 0,45 819,00
1 42,00 0,45 18,90
1 25,00 0,45 11,25

CARRER B 1 40,00 9,00 0,45 162,00
1 15,00 0,45 6,75
1 25,00 0,45 11,25

CARRER C 1 90,00 6,00 0,45 243,00
2 14,00 0,45 12,60

CARRER D 1 62,00 6,00 0,45 167,40
2 12,00 0,45 10,80

CARRER E 1 65,00 6,00 0,45 175,50
CARRER F 1 105,00 7,00 0,45 330,75
CARRER G 1 62,00 6,00 0,45 167,40
ROTONDA 1 62,00 11,40 0,45 318,06
CAMI 1 22,00 4,60 0,45 45,54

1 6,00 0,45 2,70

2.502,90
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AMIDAMENTS
PROJECTE D'URBANITZACIÓ ''PLA DE DALT" (SAU 3)                  
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 02 CLAVEGUERAM                                                     

E01006       M3  Excav.  rases >=2m fondària                                     

Excavació de rases i pous de més de 2 mts de fondària amb mitjans mecànics o manuals en qual-
sevol tipus de terreny (inclòs roca), inclou la càrrega i el transport a l'abocador a qualsevol distància.
Tot inclòs.

pluv ials
PP9-TORRENT 1687,76 1.687,76
PP16-PP3 874,31 874,31
PP18- A POU EX 89,14 89,14
ESCOMESSES PLUVIALS 231,75 231,75
EMBORNALS 102,19 102,19
residuals
PR4-PR0 247,11 247,11
PR9- A POU EX 702,06 702,06
ESCOMESSES RESIDUALS 245,25 245,25

4.179,57

E01014       M3  Replè de rases >=2 m fondària                                   

Replè compactat de rases de més de 2 m de fondaria, amb mitjans mecànics o manuals, amb terres
procedents d'excavació o de prèstec. Tot inclòs.

pluv ials
PP9-TORRENT 1231,18 1.231,18
PP16-PP3 693,06 693,06
PP18- A POU EX 89,14 89,14
ESCOMESSES PLUVIALS 154,5 154,50
EMBORNALS 68,13 68,13
residuals
PR4-PR0 161,85 161,85
PR9- A POU EX 504,67 504,67
ESCOMESSES RESIDUALS 163,5 163,50

3.066,03

E04050       Ml  Tub drenatge D150 mm PVC                                        

Tub de drenatge D150 mm de PVC,amb assentament de formigó H-150 o material impermeable, se-
gons plànols, inclòs subministrament i col.locació material filtrant, sengos plànols. Tot inclòs comple-
tament acabat.

ZONES VERDES 1 150,00 150,00

150,00

E04066       Ut  Pou registre quadrat tipus "A"                                  

Pou de registre quadrat tipus "A" D=<80 cm d'obra de fàbrica o formigó H-200, inclou aquesta unitat
la base del pou, l'arrebossat interior si s'escau, pates d'accès, marc i tapa de fosa (gris o dúctil) de
seguretat. Segons plànols (Tubs circulars). Tot inclòs completament acabat.

pluv ials
PP9-TORRENT 11 11,00
PP16-PP3 7 7,00
PP18- A POU EX 2 2,00
residuals
PR4-PR0 5 5,00
PR9- A POU EX 9 9,00
CONNEX C/G 1 1,00

35,00

E04068       Ut  Pou registre quadrat tipus "C"                                  

Pou de registre quadrat tipus "C" D=<80 cm d'obra de fàbrica o formigó H-200, inclou aquesta unitat
la base del pou, l'arrebossat interior si s'escau, pates d'accès, marc i tapa de fosa (gris o dúctil) de
seguretat, segons plànols (Pou de salt amb tubs ovoides o circulars). Tot inclòs completament aca-
bat.

pluv ials
PP9-TORRENT 2 2,00

2,00
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AMIDAMENTS
PROJECTE D'URBANITZACIÓ ''PLA DE DALT" (SAU 3)                  
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

E04086       Ml  Interceptor amb reixa                                           

Interceptor amb reixa construit amb mao massís o formigó H-200, completament acabat, inclou exca-
vació, replè de terres i reixa de foneria , segons plànols. Tot inclòs completament acabat.

CARRER B 1 8,00 8,00

8,00

E04959       Ml  Tub PE (AD) D 250 pared massissa                                

Subministrament i col.locació de tub PE (AD) pared massissa D250 mm, prev ist per a una pressió
interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat, la unió entre tubs. Col.locat sobre solera de formigó H-150,
assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat.

EMBORNALS 1 138,00 138,00
ESCOMESSES PLUVIALS 1 309,00 309,00
ESCOMESSES RESIDUALS 1 327,00 327,00

774,00

E04088       Ut  Fita senyalització                                              

Fita de senyalització de 1,50 m escomeses a parcel.les D20 replès de formigó (cal sortir del terra
0,50 m). Tot inclòs.

ESCOMESSES PLUVIALS 36 36,00
ESCOMESSES RESIDUALS 36 36,00

72,00

E04090       Ut  Embornal senzill prefabricat                                    

Subministrament i col.locació d'embornal senzill prefabricat, segons plànols, inclou marc massisat
amb formigó H-150 i reixa. Tot inclòs completament acabat.

CARRER A 11 11,00
CARRER C 2 2,00
CARRER D 2 2,00
CARRER E 4 4,00
CARRER F 6 6,00
ROTONDA 3 3,00

28,00

E04116       Ut  Connexió xarxa                                                  

Connexió xarxa ex istent.

CARRER E 2 2,00
CARRER D 1 1,00

3,00

E04119       Ut  Arqueta sorrenca 0.60x0.60                                      

Arqueta sorrenca de maò massis o formigó H-200 de 0.60x0.60 mt. per connectar a la xarxa de cla-
vegueram, inclòs tapa o reixa. Tot inclòs completament acabat.

ZONES VERDES 3 3,00

3,00

E04124       Ml  Tub PE (AD) D. 400 alleugerat                                   

Subministrament i col.locació de tub PE (AD) alleugerat D.450 mm, tipus Ecopal o similar, prev ist
per a una pressió interior de 1 Kg/cm2, inclou aquesta unitat, la unió entre tubs realitzada per el pro-
cés de soldadura per extrusió. Col.locat sobre solera de formigó H-150, assentat i recobert amb sor-
ra. Tot inclòs completament acabat.

pluv ials
PP9-TORRENT 120 120,00
PP16-PP3 30 30,00
PP18- A POU EX 68 68,00
residuals
PR4-PR0 145 145,00
PR9- A POU EX 336 336,00

699,00
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AMIDAMENTS
PROJECTE D'URBANITZACIÓ ''PLA DE DALT" (SAU 3)                  
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

E04125       Ml  Tub PE (AD) D. 500 alleugerat                                   

Subministrament i col.locació de tub PE (AD) alleugerat D.560 mm, tipus Ecopal o similar, prev ist
per a una pressió interior de 1 Kg/cm2, inclou aquesta unitat, la unió entre tubs realitzada per el pro-
cés de soldadura per extrusió. Col.locat sobre solera de formigó H-150, assentat i recobert amb sor-
ra. Tot inclòs completament acabat.

pluv ials
PP9-TORRENT 61 61,00
PP16-PP3 92 92,00

153,00

E04126       Ml  Tub PE (AD) D 630 alleugerat                                    

Subministrament i col.locació de tub PE (AD) alleugerat D.675 mm, tipus Ecopal o similar, prev ist
per a una pressió interior de 1 Kg/cm2, inclou aquesta unitat, la unió entre tubs realitzada per el pro-
cés de soldadura per extrusió. Col.locat sobre solera de formigó H-150, assentat i recobert amb sor-
ra. Tot inclòs completament acabat.

pluv ials
PP16-PP3 91 91,00

91,00

E04127       Ml  Tub PE (AD) D 800 alleugerat                                    

Subministrament i col.locació de tub PE (AD) alleugerat D.900 mm, tipus Ecopal o similar, prev ist
per a una pressió interior de 1 Kg/cm2, inclou aquesta unitat, la unió entre tubs realitzada per el pro-
cés de soldadura per extrusió. Col.locat sobre solera de formigó H-150, assentat i recobert amb sor-
ra. Tot inclòs completament acabat.

pluv ials
PP9-TORRENT 234 234,00

234,00

E04131       Ut  Arqueta cega tub D 400                                          

Construcció d'arqueta cega per a tub D 400 de 0,90 x 1,30 H=0,90 d'obra de fàbrica amb solera i llo-
sa de formigó H-150, arrebossada i lliscada interiorment i completament estanca. Segons plànols. Tot
inclòs completament acabat.

CARRER A 12 12,00
CARRER E 3 3,00
CARRER F 3 3,00

18,00

E04132       Ut  Arqueta cega tub D. 500                                         

Construcció d'arqueta cega per a tub D 500 de 1,16 x 1,30 H=1,16 d'obra de fàbrica amb solera i llo-
sa de formigó H-150, arrebossada i lliscada interiorment i completament estanca. Segons plànols. Tot
inclòs completament acabat.

CARRER A 5 5,00
CARRER F 2 2,00

7,00

E04133       Ut  Arqueta cega tub D 630                                          

Construcció d'arqueta cega per a tub D 630de 1,275 x 1,30 H=1,275 d'obra de fàbrica amb solera i
llosa de formigó H-150, arrebossada i lliscada interiorment i completament estanca. Segons plànols.
Tot inclòs completament acabat.

CARRER A 4 4,00

4,00

E04134       Ut  Arqueta cega tub D 800                                          

Construcció d'arqueta cega per a tub D 800 de 1,50 x 1,30 H=1,50 d'obra de fàbrica amb solera i llo-
sa de formigó H-150, arrebossada i lliscada interiorment i completament estanca. Segons plànols. Tot
inclòs completament acabat.

CARRER E 3 3,00

3,00

E04199       Ut  Arqueta registre escomesses                                     

Arqueta de registre per a escomesses de pluv ials i residuals, completament acabada, segons plànols
de detall.

ESCOMESSES PLUVIALS 36 36,00
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ESCOMESSES RESIDUALS 36 36,00

72,00
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PROJECTE D'URBANITZACIÓ ''PLA DE DALT" (SAU 3)                  
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 03 PAVIMENTACIO                                                    

E02002       M3  Sub-base granular artificial                                    

Sub-base granular tot-u artificial compactada. Inclòs refí i compactació de l'esplanada.

Sub-base calçades
CARRER A 1 260,00 7,00 0,20 364,00

1 42,00 0,20 8,40
1 25,00 0,20 5,00

CARRER B 1 40,00 9,00 0,20 72,00
1 15,00 0,20 3,00
1 25,00 0,20 5,00

CARRER C 1 90,00 6,00 0,20 108,00
2 14,00 0,20 5,60

CARRER D 1 62,00 6,00 0,20 74,40
2 12,00 0,20 4,80

CARRER E 1 65,00 6,00 0,20 78,00
CARRER F 1 105,00 7,00 0,20 147,00
CARRER G 1 62,00 6,00 0,20 74,40
ROTONDA 1 62,00 11,40 0,20 141,36
CAMI 1 22,00 4,60 0,20 20,24

1 6,00 0,20 1,20
Sub-base v oreres
CARRER A 1 120,00 2,00 0,15 36,00

1 135,00 2,00 0,15 40,50
1 128,00 2,00 0,15 38,40

CARRER D 1 69,00 2,50 0,15 25,88
CARRER E 2 57,00 2,00 0,15 34,20
CARRER F 2 95,00 2,00 0,15 57,00
CARRER G 1 29,00 2,40 0,15 10,44

1 26,00 2,40 0,15 9,36
ROTONDA 1 29,00 1,20 0,15 5,22

1.369,40

E02003       M3  Base granular                                                   

Base granular tot-u artificial compactada. Inclòs refí i compactació capa sub-base.

CARRER A 1 260,00 6,00 0,20 312,00
1 42,00 0,20 8,40
1 25,00 0,20 5,00

CARRER B 1 40,00 8,00 0,20 64,00
1 15,00 0,20 3,00
1 25,00 0,20 5,00

CARRER C 1 90,00 5,00 0,20 90,00
2 14,00 0,20 5,60

CARRER D 1 62,00 5,00 0,20 62,00
2 12,00 0,20 4,80

CARRER E 1 65,00 5,00 0,20 65,00
CARRER F 1 105,00 6,00 0,20 126,00
CARRER G 1 62,00 5,00 0,20 62,00
ROTONDA 1 62,00 10,40 0,20 128,96
CAMI 1 22,00 3,60 0,20 15,84

1 6,00 0,20 1,20

958,80

E02027       Ml  Vorada no remont a/rig 100x17x28                                

Subministrament i col.locació de vorada prefabricada de formigó de 100x14/17x28 amb rigola de
20x20x8 amb base de formigó H-150, inclou  p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot
inclòs.

CARRER A 1 28,00 28,00
1 7,00 7,00
1 16,00 16,00
1 135,00 135,00
1 35,00 35,00
1 21,00 21,00
1 5,00 5,00

19 de juny  de 2014  Pàgina 7



AMIDAMENTS
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CARRER B 1 35,00 35,00
1 30,00 30,00

CARRER C 2 88,00 176,00
CARRER D 2 60,00 120,00
CARRER E 2 15,00 30,00
CARRER F 2 14,00 28,00

2 15,00 30,00
CARRER G 1 30,00 30,00

1 32,00 32,00
1 25,00 25,00
1 33,00 33,00

ROTONDA 1 17,00 17,00
1 15,00 15,00
1 12,00 12,00
1 26,00 26,00

CAMI 1 25,00 25,00
1 22,00 22,00

933,00

E02055       Ut  Formació d'escossell 100x100                                    

Formació d'escossell 100x100 amb vorada tipus "FIOL" completament acabat, segons plànols de
detall. Tot inclòs.

CARRER G 4 4,00

4,00

E02051       Ut  Pavimentació pas vianants                                       

Pavimentació de pas de v ianants, inclou formació de gual de v ianants mitjantçant enfonsament de la
vorada i  col.locació de rajoles especials, segons plànols de detall. . Tot inclòs.

CARRER A 5 5,00
CARRER D 1 1,00
CARRER E 2 2,00
CARRER F 4 4,00
CARRER G 2 2,00

14,00

E02009       Tm  Aglomerat afàltic rodadura                                      

Aglomerat asfàltic rodadura tipus D/S-12, D/S-20 col.locat, inclou regs, estesa i compactació. Tot in-
clòs.

CARRER A 2,4 260,00 6,00 0,06 224,64
2,4 42,00 0,06 6,05
2,4 25,00 0,06 3,60

CARRER B 2,4 40,00 8,00 0,06 46,08
2,4 15,00 0,06 2,16
2,4 25,00 0,06 3,60

CARRER C 2,4 90,00 5,00 0,06 64,80
2,4 14,00 0,06 2,02
2,4 14,00 0,06 2,02

CARRER D 2,4 62,00 5,00 0,06 44,64
2,4 12,00 0,06 1,73
2,4 12,00 0,06 1,73

CARRER E 2,4 65,00 5,00 0,06 46,80
CARRER F 2,4 105,00 6,00 0,06 90,72
CARRER G 2,4 62,00 5,00 0,06 44,64
ROTONDA 2,4 62,00 10,40 0,06 92,85
CAMI 2,4 22,00 3,60 0,06 11,40

2,4 6,00 0,06 0,86

690,34

E02030       Ml  Vorada remont a/rigola 100x25x28                                

Subministrament i col.locació de vorada prefabricada de formigó de 100x8/25x28 remontable amb ri-
gola de 20x20x8 amb base de formigó H-150, inclou p.p. de peces especials. Segons plànols de de-
tall. Tot inclòs

CARRER A 1 78,00 78,00
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2 90,00 180,00
CARRER E 2 48,00 96,00
CARRER F 2 72,00 144,00

498,00

E02025       M2  Rajol hidràulic                                                 

Subministrament i col.locació de rajol hidràulic 20x20x4 per a voreres, col.locat a truc de maceta
amb morter i beurada de ciment Portland. Model a determinar per la Direcció d'Obra, completament
acabat, segons plànols de detall. Tot inclòs,

CARRER A 1 120,00 2,00 240,00
1 135,00 2,00 270,00
1 128,00 2,00 256,00

CARRER D 1 69,00 2,50 172,50
CARRER E 2 57,00 2,00 228,00
CARRER F 2 95,00 2,00 380,00
CARRER G 1 29,00 2,40 69,60

1 26,00 2,40 62,40

1.678,50

E12001       M3  Formigó H-150                                                   

Base de formigó H-150 consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de
camió, amb estesa manual i v ibrat.

CARRER A 1 120,00 2,00 0,10 24,00
1 135,00 2,00 0,10 27,00
1 128,00 2,00 0,10 25,60

CARRER D 1 69,00 2,50 0,10 17,25
CARRER E 2 57,00 2,00 0,10 22,80
CARRER F 2 95,00 2,00 0,10 38,00
CARRER G 1 29,00 2,40 0,10 6,96

1 26,00 2,40 0,10 6,24

167,85

E02063       M2  Paviment llambordes de formigó                                  

Subministrament, col.locació de paviment de llambordes de formigó de 20x10x8 de gruix  aprox.
amb llit de 10 cm de formigó H-150, inclou reblè de junts amb sorra fina. Tot inclòs.

ROTONDA 1 29,00 1,20 34,80

34,80
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CAPITOL 04 ENLLUMENAT PUBLIC                                               

E08187       Ml  Canalització inclosa excavac.                                   

Canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació, sorra, tub de polietilè AD, làmina de plàstic
per a senyalització i replé compactat de rases, completament acabat, segons plànols.

LINIA 1 1 315,00 315,00
LINIA 2 1 415,00 415,00
LINIA 3 1 246,00 246,00
LINIA 4 1 464,00 464,00
Pasos calçada
CARRER A -2 8,00 -16,00
CARRER B -1 17,00 -17,00
CARRER C -1 7,00 -7,00
CARRER D -1 7,00 -7,00
CARRER E -1 7,00 -7,00
CARRER F -1 8,00 -8,00

1.378,00

E08188       Ml  Canalització pas calçada                                        

Canalització d'enllumenat públic per a pas de calçada inclosa excavació, formigó, tubs de polietilè
AD i replé compactat de rases, completament acabat, segons plànols.

CARRER A 2 8,00 16,00
CARRER B 1 17,00 17,00
CARRER C 1 7,00 7,00
CARRER D 1 7,00 7,00
CARRER E 1 7,00 7,00
CARRER F 1 8,00 8,00

62,00

E08186       Ut  Troneta de registre                                             

Troneta de registre per a canalització d'enllumenat, tot inclòs, segons plànols.

CARRER A 4 4,00
CARRER B 2 2,00
CARRER C 2 2,00
CARRER D 2 2,00
CARRER E 2 2,00
CARRER F 2 2,00

14,00

E08180       Ml  Conductor coure de 4x6 mm2                                      

Subministrament i col.locació de conductor de coure armat tipus R.F.V. 0,6/1 Kv. secció 4x6 mm2

LINIA 1 1 315,00 315,00
LINIA 2 1 415,00 415,00
LINIA 3 1 246,00 246,00
LINIA 4 1 464,00 464,00
Lluminàries 48 2,00 96,00

1.536,00

E08185       Ml  Conductor nu coure de 35 mm2                                    

Subministrament i col.locació de conductor nu de coure de 35 mm2. per a circuit de terra.

LINIA 1 1 315,00 315,00
LINIA 2 1 415,00 415,00
LINIA 3 1 246,00 246,00
LINIA 4 1 464,00 464,00
Lluminàries 48 1,00 48,00

1.488,00

NOVAEP1      Ut  Columna amb lluminaria VSAP 70 W 4.5m                           

Subministrament i col.locació de columna tronco-conica de 4.5 m. d'alçaria amb lluminaria IEP FO-3
(model 85415)equipat, inclòs làmpada  70 W de V.S.A.P.  Inclosa caixa de connexió, clablejat, pla-
ca de terra, dau de formigó. Tot inclòs.

LINIA 1 13 13,00
LINIA 2 11 11,00
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LINIA 3 10 10,00
LINIA 4 14 14,00

48,00

E08001       Ut  Cables d'escomesa, arm. etc.                                    

Subministrament i col.locació de cable d'escomesa elèctrica, caixa general de protecció, armaris
amb l'equip de comptadors, transformadors de mesura i proteccions. Tot aixó segons l'informe tècnic
de la Companya Subministradora. Inclosa obra civ il necessària.

CARRER A 1 1,00

1,00

E08191       Ut  Centre i quadres maniobra.                                      

Subministrament i col.locació de centre i quadres de maniobra i protecció de l'enllumenat públic amb
capacitat per a l'establitzador reductor. Inclosa obra civ il.

CARRER A 1 1,00

1,00
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CAPITOL 05 XARXA D'AIGUA POTABLE I  REG                                     

E01007       M3  Excav.  rases <2 m fondària                                     

Excavació de rases i pous de menys de 2 mts de fondària amb mitjans mecànics o manuals en
qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), inclou la càrrega i el transport a l'abocador a qualsevol dis-
tància. Tot inclòs.

CARRER A 1 120,00 0,55 1,00 66,00
2 125,00 0,55 1,00 137,50
1 9,00 0,75 1,20 8,10
2 7,00 0,75 1,20 12,60

CARRER C 1 90,00 0,55 1,00 49,50
1 13,00 0,55 1,00 7,15
1 9,00 0,75 1,20 8,10

CARRER D 1 80,00 0,55 1,00 44,00
1 9,00 0,75 1,20 8,10

CARRER E 2 75,00 0,55 1,00 82,50
1 8,00 0,75 1,20 7,20

CARRER F 1 100,00 0,55 1,00 55,00
1 90,00 0,55 1,00 49,50
1 9,00 0,75 1,20 8,10

CARRER G 1 45,00 0,55 1,00 24,75

568,10

E01015       M3  Replè de rases <2 m fondària                                    

Replè compactat de rases de menys de 2 m de fondaria, amb mitjans mecànics o manuals, amb ter-
res procedents d'excavació o de prèstec. Tot inclòs.

CARRER A 1 120,00 0,55 0,70 46,20
2 125,00 0,55 0,70 96,25
1 9,00 0,75 0,95 6,41
2 7,00 0,75 0,95 9,98

CARRER C 1 90,00 0,55 0,70 34,65
1 13,00 0,55 0,70 5,01
1 9,00 0,75 0,95 6,41

CARRER D 1 80,00 0,55 0,70 30,80
1 9,00 0,75 0,95 6,41

CARRER E 2 75,00 0,55 0,70 57,75
1 8,00 0,75 0,95 5,70

CARRER F 1 100,00 0,55 0,70 38,50
1 90,00 0,55 0,70 34,65
1 9,00 0,75 0,95 6,41

CARRER G 1 45,00 0,55 0,70 17,33

402,46

E05119       Ut  Boca de reg D 45 mm                                             

Subministrament, instal.lació i muntatge de boca de reg amb racord D45 mm tipus Barcelona, total-
ment equipada, amb troneta. Tot inclòs completament acabat.

CARRER A 1 1,00
ZONES VERDES 2 2,00

3,00

E05122       Ut  Hidrant soterrat                                                

Subministrament, instal.lació i muntatge hidrant soterrat, totalment equipat, amb troneta i senyalització
vertical. Tot inclòs completament acabat.

CARRER A 1 1,00
CARRER F 1 1,00
ROTONDA 1 1,00

3,00
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E05023       Ml  Conducció polietilè D110 mm                                     

Subministrament i col.locació de conducció de polietilè alta densitat D110 mm,gruix  10mm, assentat i
recobert de sorra. Apte per a 10 Atm P.N., inclòs unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completa-
ment acabat.

CARRER A 1 120,00 120,00
2 125,00 250,00
1 9,00 9,00
2 7,00 14,00

CARRER C 1 90,00 90,00
1 13,00 13,00
1 9,00 9,00

CARRER D 1 80,00 80,00
1 9,00 9,00

CARRER E 2 75,00 150,00
1 8,00 8,00

CARRER F 1 100,00 100,00
1 90,00 90,00
1 9,00 9,00

CARRER G 1 45,00 45,00

996,00

E05155       Ut  Vàlvula comp.D110mm(poliet)a/eix                                

Subministrament, instal.lació i muntatge de vàlvula de comporta de foneria dúctil, seient elàstic, per
tub de polietilè, per una P.N. 16 Atm de D110mm. Inclou tub de polietilè per connexió, eix  d'extensió
fix  i trampilló. Tot inclòs completament acabat.

CARRER A 4 4,00
CARRER D 1 1,00
CARRER E 2 2,00
CARRER F 2 2,00

9,00

E05129       Ut  Connexió amb xarxa                                              

Connexió amb la xarxa ex istent.

CARRER C 1 1,00
CARRER D 1 1,00
CARRER E 2 2,00
CARRER G 1 1,00

5,00

E05127       Ml  Protecció conducció sota vial                                   

Protecció per a conducció sota v ial, inclusiu senyalització del creuament, segons plànols de detall,
tot inclòs completamet acabat.

CARRER A 1 9,00 9,00
2 7,00 14,00

CARRER C 1 9,00 9,00
CARRER D 1 9,00 9,00
CARRER E 1 8,00 8,00
CARRER F 1 9,00 9,00

58,00

E15050       Ut  Arqueta d'obra de fabrica                                       

Arqueta d'obra de fàbrica de 0.80x0.80x1, amb tapa i marc de foneria amb connexió al clavegueram.
Tot inclòs.

ZONES VERDES 2 2,00

2,00
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CAPITOL 06 XARXA DE M.T.                                                   

E06015       Ut  Aparellatge ET(1trafo)pref.aeria                                

Subministre i instal.lació del aparellatge interior d'estacio transformadora prefabricada aeria, per a un
Trafo, fins a 1000 KVA, tensió nominal 36 KV tipus (2 cel.la de linia i 1 de protecció),inclòs fusibles,
terminacions interiors a les cabines en MT fins al transformador, circuit del disparament del ruptor, ter-
res del neutre de BT i accesoris(banquet, guants,plaques, pèrtiga, anclatge dels aparells, etc.). D'a-
cord amb la normativa de la companyia elèctrica subministradora.Tot inclòs completament acabat.

1 1,00

1,00

E06032       Ml  Conducció per a mitja tensió                                    

Conducció per a mitja tensió, inclosa excavació i replè compactet de rases, totalment acabat, segons
planols (per a 1,2 o 3 circuits)

1 120,00 120,00
1 60,00 60,00

180,00

E06034       Ml  Conducció per entubar cable MT                                  

Conducció per a entubar els cables de mitja tensió en zona de v ials, inclosa excavació, tubs de fi-
brociment protegits amb formigó, replé compactat de rases i tronetes creuament, totalment acabat, se-
gons plànols (de 1 a 6 circuits)

1 60,00 60,00
1 7,00 7,00

67,00

E06035       Ml  Conductor mitja tensió 3x240                                    

Subministrament i col.locació, conductor mitja tensió de 3x240 mm2 AL. AT 18/30 Kv inclòs p.p. de
connexions.

1 180,00 180,00
1 60,00 60,00

240,00

E06003       Ut  Obra civil ET (1trafo)pref.aeria                                

Subministrament i obra civ il d'estacio transformadora prefabricada aeria, per a un Trafo, fins a 1000
KVA, inclòs excavació, red de terres de MT, enllumenat interior, separació de cel.les del transforma-
dor. D'acord amb la normativa de la company ia elèctrica subministradora i acabats exteriors a deter-
minar per la D.O. Tot inclòs completament acabat.

1 1,00

1,00

NOVAMT1      Ut  Trafo 630 KVA                                                   

Subministrament i instal.lació de transformador de 630 KVA 25/0.38 KV. Totalment instal.lat i conne-
x ionat.

1 1,00

1,00

NOVAMT5      ml  Desmantelament linia aèria MT                                   

Desmantelament linia aèria de mitja tensió i pal de formigó ex istent . Inclòs retirada, carrega i trans-
port. Tot inclòs completament acabat.

1 130,00 130,00

130,00

NOVAMT8      Ut  Legalització i supervisió                                       

Projecte de legalització de MT, superv isió, permisos i descarregas.

1 1,00

1,00

NOVAMT4      Ut  Conversió 1 cable                                               

Conversió en torre ex istent cable 240 AL 18/30 kv . Tot inclòs completament acabat.

1 1,00

1,00
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CAPITOL 07 XARXA DE B.T.                                                   

E07004       Ut  Bassament d'armari B.T. (CGP)                                   

Subministrament i col.locació bassament d'armari per a caixa general de protecció amb tubs de sorti-
da per els cables. Tot inclòs.

CARRER A 11 11,00
CARRER E 4 4,00
CARRER F 5 5,00
CARRER G 1 1,00

21,00

E07002       Ml  Conducció per a baixa tensió                                    

Conducció per a baixa tensió, inclou, aportació i col.locació de sorra, peces de protecció i cinta de
senyalització, totalment acabat, segons planols.(1 a 6 circuits)

CARRER A 1 210,00 210,00
1 110,00 110,00

ZV 1 10,00 10,00
ROTONDA 1 22,00 22,00
CARRER E 1 50,00 50,00

1 30,00 30,00
CARRER F 2 100,00 200,00
CARRER G 1 30,00 30,00

662,00

E07003       Ml  Conducció per entubar cable BT                                  

Conducció per a entubar els cables de baixa tensió en zona de v ials, inclosa excavació, tubs de fi-
brociment protegits amb formigó, replé compactat de rases i tronetes creuament, totalment acabat, se-
gons plànols (de 1 a 6 circuits)

CARRER  A 3 7,00 21,00
CARRER B 1 11,00 11,00
CARRER E 1 17,00 17,00

1 7,00 7,00
CARRER F 1 7,00 7,00
CARRER G 1 7,00 7,00
CAMI 1 5,00 5,00

75,00

E06039       Ut  Desmontatge pals de fusta                                       

Desmontatge de pals de fusta ex istents. Tot inclòs.

CARRER F 3 3,00
CARRER G 3 3,00

6,00

E06040       Ut  Desmontatge soports de formigó                                  

Desmontatge soports de formigó ex istents. Tot inclòs.

ROTONDA 1 1,00

1,00

NOVABT5      Ut  Conversió 1 cable                                               

Conversió en pal ex istent ex istent. Tot inclòs completament acabat.

ROTONDA 2 2,00

2,00

NOVABT3      Ml  Desmantelament linia aèria BT                                   

Desmuntatge de la xarxa aèria ex istent de BT, inclou la xarxa convencional (1 fase) ailladors, su-
ports de fusta, de formigó cadireta i escomesses. Tot inclòs completament acabat.

ROTONDA 1 50,00 50,00
CARRER F 1 150,00 150,00

200,00

NOVABT1      Ml  Conductor AL de 3x240 + 1x150mm                                 

Subministrament i estessa de cablejat d'un circuit de baixa tensió amb cable de AL 3x240 +
1x150mm. Tot inclòs.
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LINIA 1 1 370,00 370,00
LINIA 2 1 360,00 360,00
LINIA 3 1 200,00 200,00
ADU 1 32,00 32,00

1 10,00 10,00
1 16,00 16,00

CGP 21 2,00 42,00
ROTONDA 1 42,00 42,00

1 34,00 34,00

1.106,00
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CAPITOL 08 TELECOMUNICACIONS                                               

L1000200V    ML  00-02-00-V 2 conductes de 63 mm en vorera                       

Construcció de secció tipus 00-02-00 en vorera, formada per:
Excavació de rasa de 77 cm de fons per 40 cm d´amplada com a mínim; repàs i compactació, del
fons de la rasa.
Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclós cà-
non d'abocament.
Execució de prisma  tubular format per 2 conductes de 63 mm de diàmetre exterior,  amb tub de po-
lietilè d'alta densitat amb lubrificant interior, protegit amb un dau de sorra fina.
Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció i maniguets d'u-
nió.
Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d´aportació, en tongades de 25 cm
com a màxim, amb compactació del 95 %  del pm.
Inclós certificat de mandrilat de conductes emés per laboratori homologat.
Totalment executat i acabat segons detalls de canalització.

1-P2 1 19,00 19,00
P2-2 1 18,00 18,00
2-3 1 17,00 17,00
8-9 1 28,00 28,00
9-P4 1 13,00 13,00
P5-10 1 13,00 13,00
10-11 1 28,00 28,00
P6-13 1 15,00 15,00
14-P7 1 15,00 15,00
15-P7 1 14,00 14,00

180,00

L1020000V    ML  02-00-00-V 2 conductes de 125 mm en vorera                      

Construcció de secció tipus 02-00-00 en vorera, formada per:
Excavació de rasa de 87 cm de fons per 40 cm d´amplada com a mínim; repàs i compactació, del
fons de la rasa.
Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclós cà-
non d'abocament.
Execució de prisma  tubular format per 2 conductes de 125 mm de diàmetre exterior,  amb tub de po-
lietilè d'alta densitat amb lubrificant interior, protegit amb un dau de formigó H-175.
Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció i maniguets d'u-
nió.
Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d´aportació, en tongades de 25 cm
com a màxim, amb compactació del 95 %  del pm.
Inclós certificat de mandrilat de conductes emés per laboratori homologat.
Totalment executat i acabat segons detalls de canalització.

1T-2T 1 39,00 39,00
1T-4 1 23,00 23,00
5-6T 1 32,00 32,00
6T-6 1 46,00 46,00
7-9T 1 37,00 37,00
9T-12 1 20,00 20,00
9T-16 1 37,00 37,00
18-13T 1 35,00 35,00

269,00

L1040000V    ML  04-00-00-V 4 conductes de 125 mm en vorera                      

Construcció de secció tipus 04-00-00 en vorera, formada per:
Excavació de rasa de 104 cm de fons per 40 cm d´amplada com a mínim; repàs i compactació, del
fons de la rasa.
Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclós cà-
non d'abocament.
Execució de prisma  tubular format per 4 conductes de 125 mm de diàmetre exterior,  amb tub de po-
lietilè d'alta densitat amb lubrificant interior, protegit amb un dau de formigó H-175.
Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció i maniguets d'u-
nió.
Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d´aportació, en tongades de 25 cm
com a màxim, amb compactació del 95 %  del pm.
Inclós certificat de mandrilat de conductes emés per laboratori homologat.
Totalment executat i acabat segons detalls de canalització.
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1T-2T 1 11,00 11,00

11,00

L1020200V    ML  02-02-00-V 2 conductes de 125mm i 2 conductes de 63mm en vorera 

Construcció de secció tipus 02-02-00 en vorera, formada per:
Excavació de rasa de 99 cm de fons per 40 cm d´amplada com a mínim; repàs i compactació, del
fons de la rasa.
Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclós cà-
non d'abocament.
Execució de prisma  tubular format per 2 conductes de 125 mm de diàmetre exterior, protegit amb
dau de formigó H-175, i 2 conductes de 63 mm de diàmetre exterior,  amb tub de polietilè d'alta den-
sitat amb lubrificant interior, protegit amb un dau de sorra fina.
Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció i maniguets d'u-
nió.
Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d´aportació, en tongades de 25 cm
com a màxim, amb compactació del 95 %  del pm.
Inclós certificat de mandrilat de conductes emés per laboratori homologat.
Totalment executat i acabat segons detalls de canalització.

4-3T 1 23,00 23,00
3T-5 1 25,00 25,00
6-7T 1 14,00 14,00
7T-7 1 14,00 14,00
12-10T 1 15,00 15,00
16-12T 1 19,00 19,00
12T-17 1 3,00 3,00
17-18 1 19,00 19,00

132,00

L1020000C    ML  02-00-00-C  2 conductes de 125 mm en calçada                    

Construcció de secció tipus 02-00-00 en calçada, formada per:
Excavació de rasa de 87 cm de fons per 40 cm d´amplada com a mínim; repàs i compactació, del
fons de la rasa.
Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclós cà-
non d'abocament.
Execució de prisma  tubular format per 2 conductes de 125 mm de diàmetre exterior,  amb tub de po-
lietilè d'alta densitat amb lubrificant interior, protegit amb un dau de formigó de resistència 175Kg/cm2.
Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, separadors de polietilé cada 1 ml i
maniguets d'unió.
Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d´aportació, en tongades de 25 cm
com a màxim, amb compactació del 95 %  del pm.
Inclós certificat de mandrilat de conductes emés per laboratori homologat.
Totalment executat i acabat segons detalls de canalització.

1T-2T 1 10,00 10,00
P1-P2 1 7,00 7,00
5T-6T 1 19,00 19,00
7T-8T 1 13,00 13,00
9T-16 1 15,00 15,00
10T-11T 1 6,00 6,00

70,00

LP001600     UT  Pericó 40x40x55 cm plàstic a.r.                                 

Subministre i instal·lació o construcció en el seu cas, de pericó de 40x40x55 cm de dimensions inte-
riors, amb mòduls de plàstic d'alta resistència homologats amb solera der formigó de 10 cm de gruix ,
inclòs marc i tapa de fundició dúctil, excació de pou i transport de terres a abocador autoritzat, total-
ment acabat.

Pericó 40x 40
1 1 1,00
2 1 1,00
3 1 1,00
4 1 1,00
5 1 1,00
6 1 1,00
7 1 1,00
8 1 1,00
9 1 1,00
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10 1 1,00
11 1 1,00
12 1 1,00
13 1 1,00
14 1 1,00
15 1 1,00
16 1 1,00
17 1 1,00
18 1 1,00

18,00

LP001610     UT  Pericó 70x70x85 cm plàstic a.r.                                 

Subministre i instal·lació o construcció en el seu cas, de pericó de 70x70x85 cm de dimensions inte-
riors, amb mòduls de plàstic d'alta resistència homologats amb solera der formigó de 10 cm de gruix ,
inclòs marc i tapa de fundició dúctil, excació de pou i transport de terres a abocador autoritzat, total-
ment acabat.

Pericó 70x 70
5T 1 1,00
11T 1 1,00
13T 1 1,00

3,00

LP001650     UT  Pericó 70x140x82 cm plàstic a.r.                                

Subministre i instal·lació de pericó de 70x140x85 cm de dimensions interiors, amb mòduls de plàstic
d'alta resistència homologats amb solera der formigó de 10 cm de gruix , inclòs marc i tapes de fundi-
ció dúctil, excavació de pou i transport de terres a abocador autoritzat, perfileria i altres segons plà-
nols, totalment acabat.

Pericó 140x 70
1T 1 1,00
2T 1 1,00
3T 1 1,00
4T 1 1,00
6T 1 1,00
7T 1 1,00
8T 1 1,00
9T 1 1,00
10T 1 1,00
12T 1 1,00

10,00

LP001665     UT  Pericó amb Pedestal Distribució 30x140x85 cm in situ            

Formació de pericó amb pedestal per armaris de distribució de telecomunicacions de 30x140x85 cm,
construit in situ amb formigó h-150 amb plantilla segons detall de plànols; inclou excavació, encofrat,
formigonat,  col·locació de tubs i marc per pedestal format per angulars, de dimensions
17,6x130,0x4,0 i cargols soldats, segons detall de plànols,  totalment acabat.

P1 1 1,00
P2 1 1,00
P3 1 1,00
P4 1 1,00
P5 1 1,00
P6 1 1,00
P7 1 1,00
P8 1 1,00

8,00

LP001512     UT  Obturador per a conducte de 63 mm                               

Instal.lació d'obturador estanc per a conducte de 63 mm

Pericó 40x 40
1 4 4,00
2 6 6,00
3 3 3,00
4 4 4,00
5 4 4,00
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6 4 4,00
7 4 4,00
8 4 4,00
9 6 6,00
10 6 6,00
11 4 4,00
12 4 4,00
13 4 4,00
14 4 4,00
15 4 4,00
16 4 4,00
17 6 6,00
18 4 4,00
Pericó 70x 70
11T 2 2,00
Pericó 140x 70
3T 2 2,00
4T 2 2,00
7T 2 2,00
8T 4 4,00
10T 2 2,00
12T 2 2,00
Pedestal distribució
P1 6 6,00
P2 6 6,00
P3 6 6,00
P4 4 4,00
P5 4 4,00
P6 6 6,00
P7 6 6,00
P8 6 6,00

139,00

LP001510     UT  Obturador per a tub de 125 mm                                   

Instal·lació d'obturador estanc per a tub de 125 mm

Pericó 70x 70
5T 2 2,00
11T 2 2,00
13T 2 2,00
Pericó 140x 70
1T 4 4,00
2T 2 2,00
3T 4 4,00
4T 2 2,00
6T 6 6,00
7T 6 6,00
8T 2 2,00
9T 6 6,00
10T 4 4,00
12T 4 4,00

46,00
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CAPITOL 09 SENYALITZACIÓ                                                   

E03009       Ut  Senyal circular D 0,60 m                                        

Subministrament i col.locació de senyal reflectant tipus Reflex-1, circular de 0,60 m, amb suport de
tub rectangular o rodó de 3 m, inclosa obra. Completament acabat, segons plànols.

CARRER A 1 1,00
CARRER B 1 1,00
CARRER C 1 1,00
CARRER D 1 1,00

4,00

E03006       Ut  Senyal triangular 0,70 m                                        

Subministrament i col.locació de senyal reflectant tipus Reflex-1, triangular de 0,70 m, amb suport de
tub rectangular o rodó de 3 m, inclosa obra. Completament acabat, segons plànols.

CARRER A 1 1,00
CARRER B 1 1,00
CARRER C 1 1,00
CARRER D 1 1,00
CARRER E 1 1,00
CARRER F 2 2,00
CARRER G

7,00

E03001       Ml  Línia contínua 10 cm                                            

Línia contínua de 10 cm, reflectant, segons plànols.

linia continua
CARRER E 1 8,00 8,00
CARRER F 2 8,00 16,00

24,00

E03003       Ml  Línia discontínua 10 cm                                         

Línia discontínua de 10 cm, reflectant, segons plànols.

CARRER A 1 100,00 100,00
1 90,00 90,00
1 30,00 30,00

CARRER C 1 60,00 60,00
CARRER D 1 45,00 45,00
CARRER E 1 48,00 48,00
CARRER F 1 74,00 74,00
CARRER G 1 16,00 16,00

1 14,00 14,00

477,00

E03005       M2  Marca vial                                                      

Marca v ial, segon plànols.

linia aturada pas v ianants
CARRER A 6 6,00 36,00
CARRER D 2 2,50 5,00
CARRER E 2 2,50 5,00
CARRER F 4 3,00 12,00
CARRER G 4 2,50 10,00
pas de v ianants
CARRER A 6 6,00 0,50 0,50 9,00
CARRER D 2 5,00 0,50 0,50 2,50
CARRER E 2 5,00 0,50 0,50 2,50
CARRER F 4 6,00 0,50 0,50 6,00
CARRER G 4 5,00 0,50 0,50 5,00
illetes
CARRER A 1 40,00 0,50 20,00
CARRER B 1 28,00 0,50 14,00
CARRER C 1 14,00 0,50 7,00
CARRER D 1 10,00 0,50 5,00
linia aturada cediu el pas
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CARRER A 1 7,00 0,40 0,70 1,96
CARRER B 1 12,00 0,40 0,70 3,36
CARRER C 1 6,00 0,40 0,70 1,68
CARRER D 1 6,00 0,40 0,70 1,68
CARRER E 1 8,00 0,40 0,70 2,24
CARRER F 1 8,00 0,40 0,70 2,24

1 6,00 0,40 0,70 1,68
cediu el pas
CARRER A 1 1,43 1,43
CARRER B 1 1,43 1,43
CARRER C 1 1,43 1,43
CARRER D 1 1,43 1,43
CARRER E 1 1,43 1,43
CARRER F 2 1,43 2,86

163,85
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CAPITOL 10 ENJARDINAMENT                                                   

E143001      Ut  Obertura de clot de 0,8x0,8x0,8                                 

Obertura de clot de 0,8 X 0,8 X 0,8 i plantació d'arbre amb arrel nua o contenidor, inclòs adobat órga-
no-mineral, aportació d 0,3 m3 de terres de textura franco-sorrenca i exenta d'elements grollers, tuto-
rat, formació d'escossell (si cal) i 1r. reg.

CARRER G 4 4,00

4,00

E144006      Ut  Acer Platanoides 16/18 cms                                      

Subministrament d'Acer Platanoides de 16/18 cms de perímetre de tronc a 1 m de terra, copat com a
mínim a 2,5 m d'alçada, amb la copa bén formada i arrel nua.

CARRER G 4 4,00

4,00
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CAPITOL 11 SEGURETAT I  SALUT                                               

E16007       Ut  D'elements de protec.colectiva                                  

Elements de protecció colectiva en els recorreguts dels vehicles per senyalitzar rases i qualsevol ti-
pus d'obstacle del terreny aix í com la protecció de les xarxes de seveis ex istents durant el termini
de l'obra. Inclòs reposició.

5,00

E16006       Ut  D'elements de protecció personal                                

D'elements de protecció personal de qualitat adequada a les prestecions amb reposició de totes aque-
lles peces que per motiu de treball tinguin un ràpid deteriorament independenment de la durada de l'o-
bra ssent reforçades quan hagin sofert algun tipus de desperfecte. Tots els elements compliran les
normes tècniques v igents.

6,00

E16008       Ut  De lloguer dels barracons                                       

Lloguer mensual dels barracons per a oficina, vestuari, menjador i higiene degudament acabats amb
els elements esencials per el seu bon funcionament aix í com les diferents connexions a les xarxes
de serveis necessàries amb les seves proteccions i les rev isions necessàries furant el termini de l'o-
bra.

5,00

E16009       Ut  De farmaciola                                                   

Farmaciola amb reposició mensual del material durant el transcurs de l'obra aix í com l'assessora-
ment en seguretat i salut i d'un servei mèdic d'empresa.

5,00

E16002       Ml  Tanca metàl.lica supletòria                                     

Tanca metàl.lica simple torsió inclòs soports i peça de formigó de sentament.Inclòs reposició dels
trams malmesos, si s'escau, durant l'execució de l'obra.

2 90,00 180,00
2 100,00 200,00
2 10,00 20,00

400,00

E16001       Ml  Tanca plàstic contenció.                                        

Tanca plàstic de contenció de v ianants d'un metre d'alçaria, inclòs suports, col.locació i desmuntatge.
Inclòs reposició dels trams malmesos, si s'escau, durant l'execució de l'obra.

1 630,00 630,00
1 50,00 50,00
1 110,00 110,00
1 30,00 30,00

820,00
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QUADRE DE PREUS 1
PROJECTE D'URBANITZACIÓ ''PLA DE DALT" (SAU 3)                  
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 01 ENDERROCS I  MOVIMENT DE TERRES                                  
E01019       M3  Enderrocament de murs                                           5,41

Enderrocament de murs, tanques d'obra, marges, etc. de qualsevol material amb mitjans mecà-
nics o manuals. Càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció Facul-
tativa, transport a l'abocador a qualsevol distància i estesa dels materials. Tot inclòs.

CINC  EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS
E01023       M2  Fresats de paviments                                            7,35

Fresats de paviments afàltics amb mitjans mecànics càrrega i transport a l'abocador a qualsevol
distància i estesa. Tot inclòs.

SET  EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS
E01024       Ml  Tall amb disc                                                   5,32

Tall amb disc o martell compresor, de paviments ex istents.

CINC  EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS
E02060       M2  Enderroc i reposició pav. asfàlt                                17,73

Enderroc i reposició de paviment asfàltic ex istent, de les mateixes característiques que el ender-
rocat. Tot inclòs completament acabat.

DISSET  EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS
E01001       M2  Esbrossada                                                      0,33

Esbrossada i neteja dels terrenys, inclosa la  càrrega i el transport a l'abocador a qualsevol  dis-
tància.

ZERO  EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS
E01002       M3  Excavació terra vegetal                                         1,33

Excavació de terra vegetal, inclou la càrrega i el transport a l'abocador interior o exterior a qual-
sevol distància, inclosa l'estesa i la compactació.

UN  EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS
E01003       M3  Excavació en desmunt                                            2,99

Excavació en desmunt (inclòs roca) amb mitjans mecànics, inclou la càrrega i el transport a l'a-
bocador o nucli de terraplé a qualsevol distància, tot inclòs segons Direcció d'Obra.

DOS  EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS
E01012       M3  Terraplè sòls adequats exteriors                                4,33

Terraplè sòls adequats per a nucli amb terres procedents de prèstecs exteriors al polígon.  Inclo-
sa la seva excavació ,trasport a qualsevol distància i compactació.

QUATRE  EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS
E01013       M3  Terraplè sòls seleccionats                                      5,66

Terraplè sòls seleccionats amb terre procedents de prèstecs exteriors al polígon. Inclosa la seva
excavació ,trasport a qualsevol distància i compactació.

CINC  EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
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CAPITOL 02 CLAVEGUERAM                                                     
E01006       M3  Excav.  rases >=2m fondària                                     3,97

Excavació de rases i pous de més de 2 mts de fondària amb mitjans mecànics o manuals en
qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), inclou la càrrega i el transport a l'abocador a qualsevol
distància. Tot inclòs.

TRES  EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS
E01014       M3  Replè de rases >=2 m fondària                                   3,25

Replè compactat de rases de més de 2 m de fondaria, amb mitjans mecànics o manuals, amb
terres procedents d'excavació o de prèstec. Tot inclòs.

TRES  EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS
E04050       Ml  Tub drenatge D150 mm PVC                                        10,05

Tub de drenatge D150 mm de PVC,amb assentament de formigó H-150 o material impermeable,
segons plànols, inclòs subministrament i col.locació material filtrant, sengos plànols. Tot inclòs
completament acabat.

DEU  EUROS amb CINC CÈNTIMS
E04066       Ut  Pou registre quadrat tipus "A"                                  402,50

Pou de registre quadrat tipus "A" D=<80 cm d'obra de fàbrica o formigó H-200, inclou aquesta
unitat la base del pou, l'arrebossat interior si s'escau, pates d'accès, marc i tapa de fosa (gris o
dúctil) de seguretat. Segons plànols (Tubs circulars). Tot inclòs completament acabat.

QUATRE-CENTS DOS  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
E04068       Ut  Pou registre quadrat tipus "C"                                  468,13

Pou de registre quadrat tipus "C" D=<80 cm d'obra de fàbrica o formigó H-200, inclou aquesta
unitat la base del pou, l'arrebossat interior si s'escau, pates d'accès, marc i tapa de fosa (gris o
dúctil) de seguretat, segons plànols (Pou de salt amb tubs ovoides o circulars). Tot inclòs com-
pletament acabat.

QUATRE-CENTS SEIXANTA-VUIT  EUROS amb TRETZE
CÈNTIMS

E04086       Ml  Interceptor amb reixa                                           191,72
Interceptor amb reixa construit amb mao massís o formigó H-200, completament acabat, inclou
excavació, replè de terres i reixa de foneria , segons plànols. Tot inclòs completament acabat.

CENT NORANTA-UN  EUROS amb SETANTA-DOS
CÈNTIMS

E04959       Ml  Tub PE (AD) D 250 pared massissa                                23,57
Subministrament i col.locació de tub PE (AD) pared massissa D250 mm, prev ist per a una pres-
sió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat, la unió entre tubs. Col.locat sobre solera de formigó
H-150, assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat.

VINT-I-TRES  EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS
E04088       Ut  Fita senyalització                                              10,46

Fita de senyalització de 1,50 m escomeses a parcel.les D20 replès de formigó (cal sortir del terra
0,50 m). Tot inclòs.

DEU  EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS
E04090       Ut  Embornal senzill prefabricat                                    90,75

Subministrament i col.locació d'embornal senzill prefabricat, segons plànols, inclou marc massi-
sat amb formigó H-150 i reixa. Tot inclòs completament acabat.

NORANTA  EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS
E04116       Ut  Connexió xarxa                                                  300,51

Connexió xarxa ex istent.

TRES-CENTS  EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS
E04119       Ut  Arqueta sorrenca 0.60x0.60                                      225,38

Arqueta sorrenca de maò massis o formigó H-200 de 0.60x0.60 mt. per connectar a la xarxa de
clavegueram, inclòs tapa o reixa. Tot inclòs completament acabat.

DOS-CENTS VINT-I-CINC  EUROS amb TRENTA-VUIT
CÈNTIMS

E04124       Ml  Tub PE (AD) D. 400 alleugerat                                   33,24
Subministrament i col.locació de tub PE (AD) alleugerat D.450 mm, tipus Ecopal o similar, pre-
v ist per a una pressió interior de 1 Kg/cm2, inclou aquesta unitat, la unió entre tubs realitzada per
el procés de soldadura per extrusió. Col.locat sobre solera de formigó H-150, assentat i recobert
amb sorra. Tot inclòs completament acabat.

TRENTA-TRES  EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
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E04125       Ml  Tub PE (AD) D. 500 alleugerat                                   48,48
Subministrament i col.locació de tub PE (AD) alleugerat D.560 mm, tipus Ecopal o similar, pre-
v ist per a una pressió interior de 1 Kg/cm2, inclou aquesta unitat, la unió entre tubs realitzada per
el procés de soldadura per extrusió. Col.locat sobre solera de formigó H-150, assentat i recobert
amb sorra. Tot inclòs completament acabat.

QUARANTA-VUIT  EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
E04126       Ml  Tub PE (AD) D 630 alleugerat                                    64,76

Subministrament i col.locació de tub PE (AD) alleugerat D.675 mm, tipus Ecopal o similar, pre-
v ist per a una pressió interior de 1 Kg/cm2, inclou aquesta unitat, la unió entre tubs realitzada per
el procés de soldadura per extrusió. Col.locat sobre solera de formigó H-150, assentat i recobert
amb sorra. Tot inclòs completament acabat.

SEIXANTA-QUATRE  EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS
E04127       Ml  Tub PE (AD) D 800 alleugerat                                    104,40

Subministrament i col.locació de tub PE (AD) alleugerat D.900 mm, tipus Ecopal o similar, pre-
v ist per a una pressió interior de 1 Kg/cm2, inclou aquesta unitat, la unió entre tubs realitzada per
el procés de soldadura per extrusió. Col.locat sobre solera de formigó H-150, assentat i recobert
amb sorra. Tot inclòs completament acabat.

CENT QUATRE  EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
E04131       Ut  Arqueta cega tub D 400                                          129,22

Construcció d'arqueta cega per a tub D 400 de 0,90 x  1,30 H=0,90 d'obra de fàbrica amb solera i
llosa de formigó H-150, arrebossada i lliscada interiorment i completament estanca. Segons plà-
nols. Tot inclòs completament acabat.

CENT VINT-I-NOU  EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS
E04132       Ut  Arqueta cega tub D. 500                                         173,58

Construcció d'arqueta cega per a tub D 500 de 1,16 x  1,30 H=1,16 d'obra de fàbrica amb solera i
llosa de formigó H-150, arrebossada i lliscada interiorment i completament estanca. Segons plà-
nols. Tot inclòs completament acabat.

CENT SETANTA-TRES  EUROS amb CINQUANTA-VUIT
CÈNTIMS

E04133       Ut  Arqueta cega tub D 630                                          198,49
Construcció d'arqueta cega per a tub D 630de 1,275 x 1,30 H=1,275 d'obra de fàbrica amb sole-
ra i llosa de formigó H-150, arrebossada i lliscada interiorment i completament estanca. Segons
plànols. Tot inclòs completament acabat.

CENT NORANTA-VUIT  EUROS amb QUARANTA-NOU
CÈNTIMS

E04134       Ut  Arqueta cega tub D 800                                          251,22
Construcció d'arqueta cega per a tub D 800 de 1,50 x  1,30 H=1,50 d'obra de fàbrica amb solera i
llosa de formigó H-150, arrebossada i lliscada interiorment i completament estanca. Segons plà-
nols. Tot inclòs completament acabat.

DOS-CENTS CINQUANTA-UN  EUROS amb VINT-I-DOS
CÈNTIMS

E04199       Ut  Arqueta registre escomesses                                     240,69
Arqueta de registre per a escomesses de pluv ials i residuals, completament acabada, segons
plànols de detall.

DOS-CENTS QUARANTA  EUROS amb SEIXANTA-NOU
CÈNTIMS

15 de juny  de 2014  Pàgina 3



QUADRE DE PREUS 1
PROJECTE D'URBANITZACIÓ ''PLA DE DALT" (SAU 3)                  
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 03 PAVIMENTACIO                                                    
E02002       M3  Sub-base granular artificial                                    15,07

Sub-base granular tot-u artificial compactada. Inclòs refí i compactació de l'esplanada.

QUINZE  EUROS amb SET CÈNTIMS
E02003       M3  Base granular                                                   15,07

Base granular tot-u artificial compactada. Inclòs refí i compactació capa sub-base.

QUINZE  EUROS amb SET CÈNTIMS
E02027       Ml  Vorada no remont a/rig 100x17x28                                23,49

Subministrament i col.locació de vorada prefabricada de formigó de 100x14/17x28 amb rigola de
20x20x8 amb base de formigó H-150, inclou  p.p. de peces especials, segons plànols de detall.
Tot inclòs.

VINT-I-TRES  EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS
E02055       Ut  Formació d'escossell 100x100                                    49,90

Formació d'escossell 100x100 amb vorada tipus "FIOL" completament acabat, segons plànols
de detall. Tot inclòs.

QUARANTA-NOU  EUROS amb NORANTA CÈNTIMS
E02051       Ut  Pavimentació pas vianants                                       79,84

Pavimentació de pas de v ianants, inclou formació de gual de v ianants mitjantçant enfonsament
de la vorada i  col.locació de rajoles especials, segons plànols de detall. . Tot inclòs.

SETANTA-NOU  EUROS amb VUITANTA-QUATRE
CÈNTIMS

E02009       Tm  Aglomerat afàltic rodadura                                      36,60
Aglomerat asfàltic rodadura tipus D/S-12, D/S-20 col.locat, inclou regs, estesa i compactació. Tot
inclòs.

TRENTA-SIS  EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS
E02030       Ml  Vorada remont a/rigola 100x25x28                                24,53

Subministrament i col.locació de vorada prefabricada de formigó de 100x8/25x28 remontable
amb rigola de 20x20x8 amb base de formigó H-150, inclou p.p. de peces especials. Segons plà-
nols de detall. Tot inclòs

VINT-I-QUATRE  EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
E02025       M2  Rajol hidràulic                                                 15,03

Subministrament i col.locació de rajol hidràulic 20x20x4 per a voreres, col.locat a truc de maceta
amb morter i beurada de ciment Portland. Model a determinar per la Direcció d'Obra, completa-
ment acabat, segons plànols de detall. Tot inclòs,

QUINZE  EUROS amb TRES CÈNTIMS
E12001       M3  Formigó H-150                                                   58,38

Base de formigó H-150 consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des
de camió, amb estesa manual i v ibrat.

CINQUANTA-VUIT  EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS
E02063       M2  Paviment llambordes de formigó                                  23,62

Subministrament, col.locació de paviment de llambordes de formigó de 20x10x8 de gruix  aprox.
amb llit de 10 cm de formigó H-150, inclou reblè de junts amb sorra fina. Tot inclòs.

VINT-I-TRES  EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
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PROJECTE D'URBANITZACIÓ ''PLA DE DALT" (SAU 3)                  
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CAPITOL 04 ENLLUMENAT PUBLIC                                               
E08187       Ml  Canalització inclosa excavac.                                   7,51

Canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació, sorra, tub de polietilè AD, làmina de
plàstic per a senyalització i replé compactat de rases, completament acabat, segons plànols.

SET  EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS
E08188       Ml  Canalització pas calçada                                        17,05

Canalització d'enllumenat públic per a pas de calçada inclosa excavació, formigó, tubs de polieti-
lè AD i replé compactat de rases, completament acabat, segons plànols.

DISSET  EUROS amb CINC CÈNTIMS
E08186       Ut  Troneta de registre                                             127,87

Troneta de registre per a canalització d'enllumenat, tot inclòs, segons plànols.

CENT VINT-I-SET  EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS
E08180       Ml  Conductor coure de 4x6 mm2                                      4,99

Subministrament i col.locació de conductor de coure armat tipus R.F.V. 0,6/1 Kv. secció 4x6
mm2

QUATRE  EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS
E08185       Ml  Conductor nu coure de 35 mm2                                    3,66

Subministrament i col.locació de conductor nu de coure de 35 mm2. per a circuit de terra.

TRES  EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
NOVAEP1      Ut  Columna amb lluminaria VSAP 70 W 4.5m                           439,48

Subministrament i col.locació de columna tronco-conica de 4.5 m. d'alçaria amb lluminaria IEP
FO-3  (model 85415)equipat, inclòs làmpada  70 W de V.S.A.P.  Inclosa caixa de connexió,
clablejat, placa de terra, dau de formigó. Tot inclòs.

QUATRE-CENTS TRENTA-NOU  EUROS amb
QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

E08001       Ut  Cables d'escomesa, arm. etc.                                    2.242,12
Subministrament i col.locació de cable d'escomesa elèctrica, caixa general de protecció, armaris
amb l'equip de comptadors, transformadors de mesura i proteccions. Tot aixó segons l'informe
tècnic de la Companya Subministradora. Inclosa obra civ il necessària.

DOS MIL DOS-CENTS QUARANTA-DOS  EUROS amb
DOTZE CÈNTIMS

E08191       Ut  Centre i quadres maniobra.                                      2.860,87
Subministrament i col.locació de centre i quadres de maniobra i protecció de l'enllumenat públic
amb capacitat per a l'establitzador reductor. Inclosa obra civ il.

DOS MIL VUIT-CENTS SEIXANTA  EUROS amb
VUITANTA-SET CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
PROJECTE D'URBANITZACIÓ ''PLA DE DALT" (SAU 3)                  
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 05 XARXA D'AIGUA POTABLE I  REG                                     
E01007       M3  Excav.  rases <2 m fondària                                     4,79

Excavació de rases i pous de menys de 2 mts de fondària amb mitjans mecànics o manuals en
qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), inclou la càrrega i el transport a l'abocador a qualsevol
distància. Tot inclòs.

QUATRE  EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS
E01015       M3  Replè de rases <2 m fondària                                    4,79

Replè compactat de rases de menys de 2 m de fondaria, amb mitjans mecànics o manuals, amb
terres procedents d'excavació o de prèstec. Tot inclòs.

QUATRE  EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS
E05119       Ut  Boca de reg D 45 mm                                             210,57

Subministrament, instal.lació i muntatge de boca de reg amb racord D45 mm tipus Barcelona, to-
talment equipada, amb troneta. Tot inclòs completament acabat.

DOS-CENTS DEU  EUROS amb CINQUANTA-SET
CÈNTIMS

E05122       Ut  Hidrant soterrat                                                661,11
Subministrament, instal.lació i muntatge hidrant soterrat, totalment equipat, amb troneta i senyalit-
zació vertical. Tot inclòs completament acabat.

SIS-CENTS SEIXANTA-UN  EUROS amb ONZE CÈNTIMS
E05023       Ml  Conducció polietilè D110 mm                                     12,68

Subministrament i col.locació de conducció de polietilè alta densitat D110 mm,gruix  10mm, as-
sentat i recobert de sorra. Apte per a 10 Atm P.N., inclòs unió i p.p. peces especials. Tot inclòs
completament acabat.

DOTZE  EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
E05155       Ut  Vàlvula comp.D110mm(poliet)a/eix                                433,00

Subministrament, instal.lació i muntatge de vàlvula de comporta de foneria dúctil, seient elàstic,
per tub de polietilè, per una P.N. 16 Atm de D110mm. Inclou tub de polietilè per connexió, eix
d'extensió fix  i trampilló. Tot inclòs completament acabat.

QUATRE-CENTS TRENTA-TRES  EUROS
E05129       Ut  Connexió amb xarxa                                              147,30

Connexió amb la xarxa ex istent.

CENT QUARANTA-SET  EUROS amb TRENTA CÈNTIMS
E05127       Ml  Protecció conducció sota vial                                   19,69

Protecció per a conducció sota v ial, inclusiu senyalització del creuament, segons plànols de de-
tall, tot inclòs completamet acabat.

DINOU  EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS
E15050       Ut  Arqueta d'obra de fabrica                                       199,59

Arqueta d'obra de fàbrica de 0.80x0.80x1, amb tapa i marc de foneria amb connexió al clavegue-
ram. Tot inclòs.

CENT NORANTA-NOU  EUROS amb CINQUANTA-NOU
CÈNTIMS
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CAPITOL 06 XARXA DE M.T.                                                   
E06015       Ut  Aparellatge ET(1trafo)pref.aeria                                15.626,31

Subministre i instal.lació del aparellatge interior d'estacio transformadora prefabricada aeria, per a
un Trafo, fins a 1000 KVA, tensió nominal 36 KV tipus (2 cel.la de linia i 1 de protecció),inclòs fu-
sibles, terminacions interiors a les cabines en MT fins al transformador, circuit del disparament del
ruptor, terres del neutre de BT i accesoris(banquet, guants,plaques, pèrtiga, anclatge dels apa-
rells, etc.). D'acord amb la normativa de la companyia elèctrica subministradora.Tot inclòs com-
pletament acabat.

QUINZE MIL SIS-CENTS VINT-I-SIS  EUROS amb
TRENTA-UN CÈNTIMS

E06032       Ml  Conducció per a mitja tensió                                    10,52
Conducció per a mitja tensió, inclosa excavació i replè compactet de rases, totalment acabat, se-
gons planols (per a 1,2 o 3 circuits)

DEU  EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
E06034       Ml  Conducció per entubar cable MT                                  66,71

Conducció per a entubar els cables de mitja tensió en zona de v ials, inclosa excavació, tubs de
fibrociment protegits amb formigó, replé compactat de rases i tronetes creuament, totalment aca-
bat, segons plànols (de 1 a 6 circuits)

SEIXANTA-SIS  EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS
E06035       Ml  Conductor mitja tensió 3x240                                    43,89

Subministrament i col.locació, conductor mitja tensió de 3x240 mm2 AL. AT 18/30 Kv inclòs p.p.
de connexions.

QUARANTA-TRES  EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS
E06003       Ut  Obra civil ET (1trafo)pref.aeria                                11.419,23

Subministrament i obra civ il d'estacio transformadora prefabricada aeria, per a un Trafo, fins a
1000 KVA, inclòs excavació, red de terres de MT, enllumenat interior, separació de cel.les del
transformador. D'acord amb la normativa de la companyia elèctrica subministradora i acabats ex-
teriors a determinar per la D.O. Tot inclòs completament acabat.

ONZE MIL QUATRE-CENTS DINOU  EUROS amb
VINT-I-TRES CÈNTIMS

NOVAMT1      Ut  Trafo 630 KVA                                                   6.310,63
Subministrament i instal.lació de transformador de 630 KVA 25/0.38 KV. Totalment instal.lat i
connexionat.

SIS MIL TRES-CENTS DEU  EUROS amb SEIXANTA-TRES
CÈNTIMS

NOVAMT5      ml  Desmantelament linia aèria MT                                   108,17
Desmantelament linia aèria de mitja tensió i pal de formigó ex istent . Inclòs retirada, carrega i
transport. Tot inclòs completament acabat.

CENT VUIT  EUROS amb DISSET CÈNTIMS
NOVAMT8      Ut  Legalització i supervisió                                       4.210,00

Projecte de legalització de MT, superv isió, permisos i descarregas.

QUATRE MIL DOS-CENTS DEU  EUROS
NOVAMT4      Ut  Conversió 1 cable                                               3.485,87

Conversió en torre ex istent cable 240 AL 18/30 kv. Tot inclòs completament acabat.

TRES MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-CINC  EUROS amb
VUITANTA-SET CÈNTIMS
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CAPITOL 07 XARXA DE B.T.                                                   
E07004       Ut  Bassament d'armari B.T. (CGP)                                   99,17

Subministrament i col.locació bassament d'armari per a caixa general de protecció amb tubs de
sortida per els cables. Tot inclòs.

NORANTA-NOU  EUROS amb DISSET CÈNTIMS
E07002       Ml  Conducció per a baixa tensió                                    9,24

Conducció per a baixa tensió, inclou, aportació i col.locació de sorra, peces de protecció i cinta
de senyalització, totalment acabat, segons planols.(1 a 6 circuits)

NOU  EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
E07003       Ml  Conducció per entubar cable BT                                  66,71

Conducció per a entubar els cables de baixa tensió en zona de v ials, inclosa excavació, tubs de
fibrociment protegits amb formigó, replé compactat de rases i tronetes creuament, totalment aca-
bat, segons plànols (de 1 a 6 circuits)

SEIXANTA-SIS  EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS
E06039       Ut  Desmontatge pals de fusta                                       92,39

Desmontatge de pals de fusta ex istents. Tot inclòs.

NORANTA-DOS  EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS
E06040       Ut  Desmontatge soports de formigó                                  314,45

Desmontatge soports de formigó ex istents. Tot inclòs.

TRES-CENTS CATORZE  EUROS amb QUARANTA-CINC
CÈNTIMS

NOVABT5      Ut  Conversió 1 cable                                               3.485,87
Conversió en pal ex istent ex istent. Tot inclòs completament acabat.

TRES MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-CINC  EUROS amb
VUITANTA-SET CÈNTIMS

NOVABT3      Ml  Desmantelament linia aèria BT                                   6,30
Desmuntatge de la xarxa aèria ex istent de BT, inclou la xarxa convencional (1 fase) ailladors,
suports de fusta, de formigó cadireta i escomesses. Tot inclòs completament acabat.

SIS  EUROS amb TRENTA CÈNTIMS
NOVABT1      Ml  Conductor AL de 3x240 + 1x150mm                                 14,73

Subministrament i estessa de cablejat d'un circuit de baixa tensió amb cable de AL 3x240 +
1x150mm. Tot inclòs.

CATORZE  EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS
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CAPITOL 08 TELECOMUNICACIONS                                               
L1000200V    ML  00-02-00-V 2 conductes de 63 mm en vorera                       19,13

Construcció de secció tipus 00-02-00 en vorera, formada per:
Excavació de rasa de 77 cm de fons per 40 cm d´amplada com a mínim; repàs i compactació,
del fons de la rasa.
Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclós
cànon d'abocament.
Execució de prisma  tubular format per 2 conductes de 63 mm de diàmetre exterior,  amb tub de
polietilè d'alta densitat amb lubrificant interior, protegit amb un dau de sorra fina.
Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció i maniguets
d'unió.
Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d´aportació, en tongades de 25
cm com a màxim, amb compactació del 95 %  del pm.
Inclós certificat de mandrilat de conductes emés per laboratori homologat.
Totalment executat i acabat segons detalls de canalització.

DINOU  EUROS amb TRETZE CÈNTIMS
L1020000V    ML  02-00-00-V 2 conductes de 125 mm en vorera                      22,53

Construcció de secció tipus 02-00-00 en vorera, formada per:
Excavació de rasa de 87 cm de fons per 40 cm d´amplada com a mínim; repàs i compactació,
del fons de la rasa.
Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclós
cànon d'abocament.
Execució de prisma  tubular format per 2 conductes de 125 mm de diàmetre exterior,  amb tub de
polietilè d'alta densitat amb lubrificant interior, protegit amb un dau de formigó H-175.
Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció i maniguets
d'unió.
Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d´aportació, en tongades de 25
cm com a màxim, amb compactació del 95 %  del pm.
Inclós certificat de mandrilat de conductes emés per laboratori homologat.
Totalment executat i acabat segons detalls de canalització.

VINT-I-DOS  EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
L1040000V    ML  04-00-00-V 4 conductes de 125 mm en vorera                      31,64

Construcció de secció tipus 04-00-00 en vorera, formada per:
Excavació de rasa de 104 cm de fons per 40 cm d´amplada com a mínim; repàs i compactació,
del fons de la rasa.
Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclós
cànon d'abocament.
Execució de prisma  tubular format per 4 conductes de 125 mm de diàmetre exterior,  amb tub de
polietilè d'alta densitat amb lubrificant interior, protegit amb un dau de formigó H-175.
Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció i maniguets
d'unió.
Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d´aportació, en tongades de 25
cm com a màxim, amb compactació del 95 %  del pm.
Inclós certificat de mandrilat de conductes emés per laboratori homologat.
Totalment executat i acabat segons detalls de canalització.

TRENTA-UN  EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
L1020200V    ML  02-02-00-V 2 conductes de 125mm i 2 conductes de 63mm en vorera 29,19

Construcció de secció tipus 02-02-00 en vorera, formada per:
Excavació de rasa de 99 cm de fons per 40 cm d´amplada com a mínim; repàs i compactació,
del fons de la rasa.
Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclós
cànon d'abocament.
Execució de prisma  tubular format per 2 conductes de 125 mm de diàmetre exterior, protegit
amb dau de formigó H-175, i 2 conductes de 63 mm de diàmetre exterior,  amb tub de polietilè
d'alta densitat amb lubrificant interior, protegit amb un dau de sorra fina.
Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció i maniguets
d'unió.
Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d´aportació, en tongades de 25
cm com a màxim, amb compactació del 95 %  del pm.
Inclós certificat de mandrilat de conductes emés per laboratori homologat.
Totalment executat i acabat segons detalls de canalització.

VINT-I-NOU  EUROS amb DINOU CÈNTIMS
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L1020000C    ML  02-00-00-C  2 conductes de 125 mm en calçada                    22,62
Construcció de secció tipus 02-00-00 en calçada, formada per:
Excavació de rasa de 87 cm de fons per 40 cm d´amplada com a mínim; repàs i compactació,
del fons de la rasa.
Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclós
cànon d'abocament.
Execució de prisma  tubular format per 2 conductes de 125 mm de diàmetre exterior,  amb tub de
polietilè d'alta densitat amb lubrificant interior, protegit amb un dau de formigó de resistència
175Kg/cm2.
Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, separadors de polietilé cada 1
ml i maniguets d'unió.
Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d´aportació, en tongades de 25
cm com a màxim, amb compactació del 95 %  del pm.
Inclós certificat de mandrilat de conductes emés per laboratori homologat.
Totalment executat i acabat segons detalls de canalització.

VINT-I-DOS  EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
LP001600     UT  Pericó 40x40x55 cm plàstic a.r.                                 174,39

Subministre i instal·lació o construcció en el seu cas, de pericó de 40x40x55 cm de dimensions
interiors, amb mòduls de plàstic d'alta resistència homologats amb solera der formigó de 10 cm
de gruix , inclòs marc i tapa de fundició dúctil, excació de pou i transport de terres a abocador au-
toritzat, totalment acabat.

CENT SETANTA-QUATRE  EUROS amb TRENTA-NOU
CÈNTIMS

LP001610     UT  Pericó 70x70x85 cm plàstic a.r.                                 473,49
Subministre i instal·lació o construcció en el seu cas, de pericó de 70x70x85 cm de dimensions
interiors, amb mòduls de plàstic d'alta resistència homologats amb solera der formigó de 10 cm
de gruix , inclòs marc i tapa de fundició dúctil, excació de pou i transport de terres a abocador au-
toritzat, totalment acabat.

QUATRE-CENTS SETANTA-TRES  EUROS amb
QUARANTA-NOU CÈNTIMS

LP001650     UT  Pericó 70x140x82 cm plàstic a.r.                                864,43
Subministre i instal·lació de pericó de 70x140x85 cm de dimensions interiors, amb mòduls de
plàstic d'alta resistència homologats amb solera der formigó de 10 cm de gruix , inclòs marc i ta-
pes de fundició dúctil, excavació de pou i transport de terres a abocador autoritzat, perfileria i al-
tres segons plànols, totalment acabat.

VUIT-CENTS SEIXANTA-QUATRE  EUROS amb
QUARANTA-TRES CÈNTIMS

LP001665     UT  Pericó amb Pedestal Distribució 30x140x85 cm in situ            380,80
Formació de pericó amb pedestal per armaris de distribució de telecomunicacions de 30x140x85
cm, construit in situ amb formigó h-150 amb plantilla segons detall de plànols; inclou excavació,
encofrat, formigonat,  col·locació de tubs i marc per pedestal format per angulars, de dimensions
17,6x130,0x4,0 i cargols soldats, segons detall de plànols,  totalment acabat.

TRES-CENTS VUITANTA  EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
LP001512     UT  Obturador per a conducte de 63 mm                               8,67

Instal.lació d'obturador estanc per a conducte de 63 mm

VUIT  EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS
LP001510     UT  Obturador per a tub de 125 mm                                   8,67

Instal·lació d'obturador estanc per a tub de 125 mm

VUIT  EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS

15 de juny  de 2014  Pàgina 10



QUADRE DE PREUS 1
PROJECTE D'URBANITZACIÓ ''PLA DE DALT" (SAU 3)                  
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 09 SENYALITZACIÓ                                                   
E03009       Ut  Senyal circular D 0,60 m                                        99,74

Subministrament i col.locació de senyal reflectant tipus Reflex-1, circular de 0,60 m, amb suport
de tub rectangular o rodó de 3 m, inclosa obra. Completament acabat, segons plànols.

NORANTA-NOU  EUROS amb SETANTA-QUATRE
CÈNTIMS

E03006       Ut  Senyal triangular 0,70 m                                        87,48
Subministrament i col.locació de senyal reflectant tipus Reflex-1, triangular de 0,70 m, amb suport
de tub rectangular o rodó de 3 m, inclosa obra. Completament acabat, segons plànols.

VUITANTA-SET  EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
E03001       Ml  Línia contínua 10 cm                                            0,30

Línia contínua de 10 cm, reflectant, segons plànols.

ZERO  EUROS amb TRENTA CÈNTIMS
E03003       Ml  Línia discontínua 10 cm                                         0,27

Línia discontínua de 10 cm, reflectant, segons plànols.

ZERO  EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS
E03005       M2  Marca vial                                                      3,01

Marca v ial, segon plànols.

TRES  EUROS amb UN CÈNTIMS
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CAPITOL 10 ENJARDINAMENT                                                   
E143001      Ut  Obertura de clot de 0,8x0,8x0,8                                 25,28

Obertura de clot de 0,8 X 0,8 X 0,8 i plantació d'arbre amb arrel nua o contenidor, inclòs adobat
órgano-mineral, aportació d 0,3 m3 de terres de textura franco-sorrenca i exenta d'elements gro-
llers, tutorat, formació d'escossell (si cal) i 1r. reg.

VINT-I-CINC  EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS
E144006      Ut  Acer Platanoides 16/18 cms                                      34,86

Subministrament d'Acer Platanoides de 16/18 cms de perímetre de tronc a 1 m de terra, copat
com a mínim a 2,5 m d'alçada, amb la copa bén formada i arrel nua.

TRENTA-QUATRE  EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS
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CAPITOL 11 SEGURETAT I SALUT                                               
E16007       Ut  D'elements de protec.colectiva                                  133,06

Elements de protecció colectiva en els recorreguts dels vehicles per senyalitzar rases i qualse-
vol tipus d'obstacle del terreny aix í com la protecció de les xarxes de seveis ex istents durant el
termini de l'obra. Inclòs reposició.

CENT TRENTA-TRES  EUROS amb SIS CÈNTIMS
E16006       Ut  D'elements de protecció personal                                189,62

D'elements de protecció personal de qualitat adequada a les prestecions amb reposició de totes
aquelles peces que per motiu de treball tinguin un ràpid deteriorament independenment de la dura-
da de l'obra ssent reforçades quan hagin sofert algun tipus de desperfecte. Tots els elements com-
pliran les normes tècniques v igents.

CENT VUITANTA-NOU  EUROS amb SEIXANTA-DOS
CÈNTIMS

E16008       Ut  De lloguer dels barracons                                       831,66
Lloguer mensual dels barracons per a oficina, vestuari, menjador i higiene degudament acabats
amb els elements esencials per el seu bon funcionament aix í com les diferents connexions a les
xarxes de serveis necessàries amb les seves proteccions i les rev isions necessàries furant el
termini de l'obra.

VUIT-CENTS TRENTA-UN  EUROS amb SEIXANTA-SIS
CÈNTIMS

E16009       Ut  De farmaciola                                                   36,60
Farmaciola amb reposició mensual del material durant el transcurs de l'obra aix í com l'assessora-
ment en seguretat i salut i d'un servei mèdic d'empresa.

TRENTA-SIS  EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS
E16002       Ml  Tanca metàl.lica supletòria                                     3,50

Tanca metàl.lica simple torsió inclòs soports i peça de formigó de sentament.Inclòs reposició dels
trams malmesos, si s'escau, durant l'execució de l'obra.

TRES  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
E16001       Ml  Tanca plàstic contenció.                                        2,40

Tanca plàstic de contenció de v ianants d'un metre d'alçaria, inclòs suports, col.locació i desmun-
tatge. Inclòs reposició dels trams malmesos, si s'escau, durant l'execució de l'obra.

DOS  EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 2
PROJECTE D'URBANITZACIÓ ''PLA DE DALT" (SAU 3)                  
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 01 ENDERROCS I  MOVIMENT DE TERRES                                  
E01019       M3  Enderrocament de murs                                           

Enderrocament de murs, tanques d'obra, marges, etc. de qualsevol material amb mitjans mecà-
nics o manuals. Càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció Facul-
tativa, transport a l'abocador a qualsevol distància i estesa dels materials. Tot inclòs.

TOTAL PARTIDA........................................... 5,41
E01023       M2  Fresats de paviments                                            

Fresats de paviments afàltics amb mitjans mecànics càrrega i transport a l'abocador a qualsevol
distància i estesa. Tot inclòs.

TOTAL PARTIDA........................................... 7,35
E01024       Ml  Tall amb disc                                                   

Tall amb disc o martell compresor, de paviments ex istents.

TOTAL PARTIDA........................................... 5,32
E02060       M2  Enderroc i reposició pav. asfàlt                                

Enderroc i reposició de paviment asfàltic ex istent, de les mateixes característiques que el ender-
rocat. Tot inclòs completament acabat.

TOTAL PARTIDA........................................... 17,73
E01001       M2  Esbrossada                                                      

Esbrossada i neteja dels terrenys, inclosa la  càrrega i el transport a l'abocador a qualsevol  dis-
tància.

TOTAL PARTIDA........................................... 0,33
E01002       M3  Excavació terra vegetal                                         

Excavació de terra vegetal, inclou la càrrega i el transport a l'abocador interior o exterior a qual-
sevol distància, inclosa l'estesa i la compactació.

TOTAL PARTIDA........................................... 1,33
E01003       M3  Excavació en desmunt                                            

Excavació en desmunt (inclòs roca) amb mitjans mecànics, inclou la càrrega i el transport a l'a-
bocador o nucli de terraplé a qualsevol distància, tot inclòs segons Direcció d'Obra.

TOTAL PARTIDA........................................... 2,99
E01012       M3  Terraplè sòls adequats exteriors                                

Terraplè sòls adequats per a nucli amb terres procedents de prèstecs exteriors al polígon.  Inclo-
sa la seva excavació ,trasport a qualsevol distància i compactació.

TOTAL PARTIDA........................................... 4,33
E01013       M3  Terraplè sòls seleccionats                                      

Terraplè sòls seleccionats amb terre procedents de prèstecs exteriors al polígon. Inclosa la seva
excavació ,trasport a qualsevol distància i compactació.

TOTAL PARTIDA........................................... 5,66
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PROJECTE D'URBANITZACIÓ ''PLA DE DALT" (SAU 3)                  
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 02 CLAVEGUERAM                                                     
E01006       M3  Excav.  rases >=2m fondària                                     

Excavació de rases i pous de més de 2 mts de fondària amb mitjans mecànics o manuals en
qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), inclou la càrrega i el transport a l'abocador a qualsevol
distància. Tot inclòs.

TOTAL PARTIDA........................................... 3,97
E01014       M3  Replè de rases >=2 m fondària                                   

Replè compactat de rases de més de 2 m de fondaria, amb mitjans mecànics o manuals, amb
terres procedents d'excavació o de prèstec. Tot inclòs.

TOTAL PARTIDA........................................... 3,25
E04050       Ml  Tub drenatge D150 mm PVC                                        

Tub de drenatge D150 mm de PVC,amb assentament de formigó H-150 o material impermeable,
segons plànols, inclòs subministrament i col.locació material filtrant, sengos plànols. Tot inclòs
completament acabat.

TOTAL PARTIDA........................................... 10,05
E04066       Ut  Pou registre quadrat tipus "A"                                  

Pou de registre quadrat tipus "A" D=<80 cm d'obra de fàbrica o formigó H-200, inclou aquesta
unitat la base del pou, l'arrebossat interior si s'escau, pates d'accès, marc i tapa de fosa (gris o
dúctil) de seguretat. Segons plànols (Tubs circulars). Tot inclòs completament acabat.

TOTAL PARTIDA........................................... 402,50
E04068       Ut  Pou registre quadrat tipus "C"                                  

Pou de registre quadrat tipus "C" D=<80 cm d'obra de fàbrica o formigó H-200, inclou aquesta
unitat la base del pou, l'arrebossat interior si s'escau, pates d'accès, marc i tapa de fosa (gris o
dúctil) de seguretat, segons plànols (Pou de salt amb tubs ovoides o circulars). Tot inclòs com-
pletament acabat.

TOTAL PARTIDA........................................... 468,13
E04086       Ml  Interceptor amb reixa                                           

Interceptor amb reixa construit amb mao massís o formigó H-200, completament acabat, inclou
excavació, replè de terres i reixa de foneria , segons plànols. Tot inclòs completament acabat.

TOTAL PARTIDA........................................... 191,72
E04959       Ml  Tub PE (AD) D 250 pared massissa                                

Subministrament i col.locació de tub PE (AD) pared massissa D250 mm, prev ist per a una pres-
sió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat, la unió entre tubs. Col.locat sobre solera de formigó
H-150, assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat.

TOTAL PARTIDA........................................... 23,57
E04088       Ut  Fita senyalització                                              

Fita de senyalització de 1,50 m escomeses a parcel.les D20 replès de formigó (cal sortir del terra
0,50 m). Tot inclòs.

TOTAL PARTIDA........................................... 10,46
E04090       Ut  Embornal senzill prefabricat                                    

Subministrament i col.locació d'embornal senzill prefabricat, segons plànols, inclou marc massi-
sat amb formigó H-150 i reixa. Tot inclòs completament acabat.

TOTAL PARTIDA........................................... 90,75
E04116       Ut  Connexió xarxa                                                  

Connexió xarxa ex istent.

TOTAL PARTIDA........................................... 300,51
E04119       Ut  Arqueta sorrenca 0.60x0.60                                      

Arqueta sorrenca de maò massis o formigó H-200 de 0.60x0.60 mt. per connectar a la xarxa de
clavegueram, inclòs tapa o reixa. Tot inclòs completament acabat.

TOTAL PARTIDA........................................... 225,38
E04124       Ml  Tub PE (AD) D. 400 alleugerat                                   

Subministrament i col.locació de tub PE (AD) alleugerat D.450 mm, tipus Ecopal o similar, pre-
v ist per a una pressió interior de 1 Kg/cm2, inclou aquesta unitat, la unió entre tubs realitzada per
el procés de soldadura per extrusió. Col.locat sobre solera de formigó H-150, assentat i recobert
amb sorra. Tot inclòs completament acabat.

TOTAL PARTIDA........................................... 33,24
E04125       Ml  Tub PE (AD) D. 500 alleugerat                                   

Subministrament i col.locació de tub PE (AD) alleugerat D.560 mm, tipus Ecopal o similar, pre-
v ist per a una pressió interior de 1 Kg/cm2, inclou aquesta unitat, la unió entre tubs realitzada per
el procés de soldadura per extrusió. Col.locat sobre solera de formigó H-150, assentat i recobert
amb sorra. Tot inclòs completament acabat.

TOTAL PARTIDA........................................... 48,48
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E04126       Ml  Tub PE (AD) D 630 alleugerat                                    
Subministrament i col.locació de tub PE (AD) alleugerat D.675 mm, tipus Ecopal o similar, pre-
v ist per a una pressió interior de 1 Kg/cm2, inclou aquesta unitat, la unió entre tubs realitzada per
el procés de soldadura per extrusió. Col.locat sobre solera de formigó H-150, assentat i recobert
amb sorra. Tot inclòs completament acabat.

TOTAL PARTIDA........................................... 64,76
E04127       Ml  Tub PE (AD) D 800 alleugerat                                    

Subministrament i col.locació de tub PE (AD) alleugerat D.900 mm, tipus Ecopal o similar, pre-
v ist per a una pressió interior de 1 Kg/cm2, inclou aquesta unitat, la unió entre tubs realitzada per
el procés de soldadura per extrusió. Col.locat sobre solera de formigó H-150, assentat i recobert
amb sorra. Tot inclòs completament acabat.

TOTAL PARTIDA........................................... 104,40
E04131       Ut  Arqueta cega tub D 400                                          

Construcció d'arqueta cega per a tub D 400 de 0,90 x  1,30 H=0,90 d'obra de fàbrica amb solera i
llosa de formigó H-150, arrebossada i lliscada interiorment i completament estanca. Segons plà-
nols. Tot inclòs completament acabat.

TOTAL PARTIDA........................................... 129,22
E04132       Ut  Arqueta cega tub D. 500                                         

Construcció d'arqueta cega per a tub D 500 de 1,16 x  1,30 H=1,16 d'obra de fàbrica amb solera i
llosa de formigó H-150, arrebossada i lliscada interiorment i completament estanca. Segons plà-
nols. Tot inclòs completament acabat.

TOTAL PARTIDA........................................... 173,58
E04133       Ut  Arqueta cega tub D 630                                          

Construcció d'arqueta cega per a tub D 630de 1,275 x 1,30 H=1,275 d'obra de fàbrica amb sole-
ra i llosa de formigó H-150, arrebossada i lliscada interiorment i completament estanca. Segons
plànols. Tot inclòs completament acabat.

TOTAL PARTIDA........................................... 198,49
E04134       Ut  Arqueta cega tub D 800                                          

Construcció d'arqueta cega per a tub D 800 de 1,50 x  1,30 H=1,50 d'obra de fàbrica amb solera i
llosa de formigó H-150, arrebossada i lliscada interiorment i completament estanca. Segons plà-
nols. Tot inclòs completament acabat.

TOTAL PARTIDA........................................... 251,22
E04199       Ut  Arqueta registre escomesses                                     

Arqueta de registre per a escomesses de pluv ials i residuals, completament acabada, segons
plànols de detall.

TOTAL PARTIDA........................................... 240,69
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CAPITOL 03 PAVIMENTACIO                                                    
E02002       M3  Sub-base granular artificial                                    

Sub-base granular tot-u artificial compactada. Inclòs refí i compactació de l'esplanada.

TOTAL PARTIDA........................................... 15,07
E02003       M3  Base granular                                                   

Base granular tot-u artificial compactada. Inclòs refí i compactació capa sub-base.

TOTAL PARTIDA........................................... 15,07
E02027       Ml  Vorada no remont a/rig 100x17x28                                

Subministrament i col.locació de vorada prefabricada de formigó de 100x14/17x28 amb rigola de
20x20x8 amb base de formigó H-150, inclou  p.p. de peces especials, segons plànols de detall.
Tot inclòs.

TOTAL PARTIDA........................................... 23,49
E02055       Ut  Formació d'escossell 100x100                                    

Formació d'escossell 100x100 amb vorada tipus "FIOL" completament acabat, segons plànols
de detall. Tot inclòs.

TOTAL PARTIDA........................................... 49,90
E02051       Ut  Pavimentació pas vianants                                       

Pavimentació de pas de v ianants, inclou formació de gual de v ianants mitjantçant enfonsament
de la vorada i  col.locació de rajoles especials, segons plànols de detall. . Tot inclòs.

TOTAL PARTIDA........................................... 79,84
E02009       Tm  Aglomerat afàltic rodadura                                      

Aglomerat asfàltic rodadura tipus D/S-12, D/S-20 col.locat, inclou regs, estesa i compactació. Tot
inclòs.

TOTAL PARTIDA........................................... 36,60
E02030       Ml  Vorada remont a/rigola 100x25x28                                

Subministrament i col.locació de vorada prefabricada de formigó de 100x8/25x28 remontable
amb rigola de 20x20x8 amb base de formigó H-150, inclou p.p. de peces especials. Segons plà-
nols de detall. Tot inclòs

TOTAL PARTIDA........................................... 24,53
E02025       M2  Rajol hidràulic                                                 

Subministrament i col.locació de rajol hidràulic 20x20x4 per a voreres, col.locat a truc de maceta
amb morter i beurada de ciment Portland. Model a determinar per la Direcció d'Obra, completa-
ment acabat, segons plànols de detall. Tot inclòs,

TOTAL PARTIDA........................................... 15,03
E12001       M3  Formigó H-150                                                   

Base de formigó H-150 consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des
de camió, amb estesa manual i v ibrat.

TOTAL PARTIDA........................................... 58,38
E02063       M2  Paviment llambordes de formigó                                  

Subministrament, col.locació de paviment de llambordes de formigó de 20x10x8 de gruix  aprox.
amb llit de 10 cm de formigó H-150, inclou reblè de junts amb sorra fina. Tot inclòs.

TOTAL PARTIDA........................................... 23,62

15 de juny  de 2014  Pàgina 4



QUADRE DE PREUS 2
PROJECTE D'URBANITZACIÓ ''PLA DE DALT" (SAU 3)                  
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 04 ENLLUMENAT PUBLIC                                               
E08187       Ml  Canalització inclosa excavac.                                   

Canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació, sorra, tub de polietilè AD, làmina de
plàstic per a senyalització i replé compactat de rases, completament acabat, segons plànols.

TOTAL PARTIDA........................................... 7,51
E08188       Ml  Canalització pas calçada                                        

Canalització d'enllumenat públic per a pas de calçada inclosa excavació, formigó, tubs de polieti-
lè AD i replé compactat de rases, completament acabat, segons plànols.

TOTAL PARTIDA........................................... 17,05
E08186       Ut  Troneta de registre                                             

Troneta de registre per a canalització d'enllumenat, tot inclòs, segons plànols.

TOTAL PARTIDA........................................... 127,87
E08180       Ml  Conductor coure de 4x6 mm2                                      

Subministrament i col.locació de conductor de coure armat tipus R.F.V. 0,6/1 Kv. secció 4x6
mm2

TOTAL PARTIDA........................................... 4,99
E08185       Ml  Conductor nu coure de 35 mm2                                    

Subministrament i col.locació de conductor nu de coure de 35 mm2. per a circuit de terra.

TOTAL PARTIDA........................................... 3,66
NOVAEP1      Ut  Columna amb lluminaria VSAP 70 W 4.5m                           

Subministrament i col.locació de columna tronco-conica de 4.5 m. d'alçaria amb lluminaria IEP
FO-3  (model 85415)equipat, inclòs làmpada  70 W de V.S.A.P.  Inclosa caixa de connexió,
clablejat, placa de terra, dau de formigó. Tot inclòs.

TOTAL PARTIDA........................................... 439,48
E08001       Ut  Cables d'escomesa, arm. etc.                                    

Subministrament i col.locació de cable d'escomesa elèctrica, caixa general de protecció, armaris
amb l'equip de comptadors, transformadors de mesura i proteccions. Tot aixó segons l'informe
tècnic de la Companya Subministradora. Inclosa obra civ il necessària.

TOTAL PARTIDA........................................... 2.242,12
E08191       Ut  Centre i quadres maniobra.                                      

Subministrament i col.locació de centre i quadres de maniobra i protecció de l'enllumenat públic
amb capacitat per a l'establitzador reductor. Inclosa obra civ il.

TOTAL PARTIDA........................................... 2.860,87

15 de juny  de 2014  Pàgina 5



QUADRE DE PREUS 2
PROJECTE D'URBANITZACIÓ ''PLA DE DALT" (SAU 3)                  
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 05 XARXA D'AIGUA POTABLE I  REG                                     
E01007       M3  Excav.  rases <2 m fondària                                     

Excavació de rases i pous de menys de 2 mts de fondària amb mitjans mecànics o manuals en
qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), inclou la càrrega i el transport a l'abocador a qualsevol
distància. Tot inclòs.

TOTAL PARTIDA........................................... 4,79
E01015       M3  Replè de rases <2 m fondària                                    

Replè compactat de rases de menys de 2 m de fondaria, amb mitjans mecànics o manuals, amb
terres procedents d'excavació o de prèstec. Tot inclòs.

TOTAL PARTIDA........................................... 4,79
E05119       Ut  Boca de reg D 45 mm                                             

Subministrament, instal.lació i muntatge de boca de reg amb racord D45 mm tipus Barcelona, to-
talment equipada, amb troneta. Tot inclòs completament acabat.

TOTAL PARTIDA........................................... 210,57
E05122       Ut  Hidrant soterrat                                                

Subministrament, instal.lació i muntatge hidrant soterrat, totalment equipat, amb troneta i senyalit-
zació vertical. Tot inclòs completament acabat.

TOTAL PARTIDA........................................... 661,11
E05023       Ml  Conducció polietilè D110 mm                                     

Subministrament i col.locació de conducció de polietilè alta densitat D110 mm,gruix  10mm, as-
sentat i recobert de sorra. Apte per a 10 Atm P.N., inclòs unió i p.p. peces especials. Tot inclòs
completament acabat.

TOTAL PARTIDA........................................... 12,68
E05155       Ut  Vàlvula comp.D110mm(poliet)a/eix                                

Subministrament, instal.lació i muntatge de vàlvula de comporta de foneria dúctil, seient elàstic,
per tub de polietilè, per una P.N. 16 Atm de D110mm. Inclou tub de polietilè per connexió, eix
d'extensió fix  i trampilló. Tot inclòs completament acabat.

TOTAL PARTIDA........................................... 433,00
E05129       Ut  Connexió amb xarxa                                              

Connexió amb la xarxa ex istent.

TOTAL PARTIDA........................................... 147,30
E05127       Ml  Protecció conducció sota vial                                   

Protecció per a conducció sota v ial, inclusiu senyalització del creuament, segons plànols de de-
tall, tot inclòs completamet acabat.

TOTAL PARTIDA........................................... 19,69
E15050       Ut  Arqueta d'obra de fabrica                                       

Arqueta d'obra de fàbrica de 0.80x0.80x1, amb tapa i marc de foneria amb connexió al clavegue-
ram. Tot inclòs.

TOTAL PARTIDA........................................... 199,59
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CAPITOL 06 XARXA DE M.T.                                                   
E06015       Ut  Aparellatge ET(1trafo)pref.aeria                                

Subministre i instal.lació del aparellatge interior d'estacio transformadora prefabricada aeria, per a
un Trafo, fins a 1000 KVA, tensió nominal 36 KV tipus (2 cel.la de linia i 1 de protecció),inclòs fu-
sibles, terminacions interiors a les cabines en MT fins al transformador, circuit del disparament del
ruptor, terres del neutre de BT i accesoris(banquet, guants,plaques, pèrtiga, anclatge dels apa-
rells, etc.). D'acord amb la normativa de la companyia elèctrica subministradora.Tot inclòs com-
pletament acabat.

TOTAL PARTIDA........................................... 15.626,31
E06032       Ml  Conducció per a mitja tensió                                    

Conducció per a mitja tensió, inclosa excavació i replè compactet de rases, totalment acabat, se-
gons planols (per a 1,2 o 3 circuits)

TOTAL PARTIDA........................................... 10,52
E06034       Ml  Conducció per entubar cable MT                                  

Conducció per a entubar els cables de mitja tensió en zona de v ials, inclosa excavació, tubs de
fibrociment protegits amb formigó, replé compactat de rases i tronetes creuament, totalment aca-
bat, segons plànols (de 1 a 6 circuits)

TOTAL PARTIDA........................................... 66,71
E06035       Ml  Conductor mitja tensió 3x240                                    

Subministrament i col.locació, conductor mitja tensió de 3x240 mm2 AL. AT 18/30 Kv inclòs p.p.
de connexions.

TOTAL PARTIDA........................................... 43,89
E06003       Ut  Obra civil ET (1trafo)pref.aeria                                

Subministrament i obra civ il d'estacio transformadora prefabricada aeria, per a un Trafo, fins a
1000 KVA, inclòs excavació, red de terres de MT, enllumenat interior, separació de cel.les del
transformador. D'acord amb la normativa de la companyia elèctrica subministradora i acabats ex-
teriors a determinar per la D.O. Tot inclòs completament acabat.

TOTAL PARTIDA........................................... 11.419,23
NOVAMT1      Ut  Trafo 630 KVA                                                   

Subministrament i instal.lació de transformador de 630 KVA 25/0.38 KV. Totalment instal.lat i
connexionat.

TOTAL PARTIDA........................................... 6.310,63
NOVAMT5      ml  Desmantelament linia aèria MT                                   

Desmantelament linia aèria de mitja tensió i pal de formigó ex istent . Inclòs retirada, carrega i
transport. Tot inclòs completament acabat.

TOTAL PARTIDA........................................... 108,17
NOVAMT8      Ut  Legalització i supervisió                                       

Projecte de legalització de MT, superv isió, permisos i descarregas.

TOTAL PARTIDA........................................... 4.210,00
NOVAMT4      Ut  Conversió 1 cable                                               

Conversió en torre ex istent cable 240 AL 18/30 kv. Tot inclòs completament acabat.

TOTAL PARTIDA........................................... 3.485,87
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CAPITOL 07 XARXA DE B.T.                                                   
E07004       Ut  Bassament d'armari B.T. (CGP)                                   

Subministrament i col.locació bassament d'armari per a caixa general de protecció amb tubs de
sortida per els cables. Tot inclòs.

TOTAL PARTIDA........................................... 99,17
E07002       Ml  Conducció per a baixa tensió                                    

Conducció per a baixa tensió, inclou, aportació i col.locació de sorra, peces de protecció i cinta
de senyalització, totalment acabat, segons planols.(1 a 6 circuits)

TOTAL PARTIDA........................................... 9,24
E07003       Ml  Conducció per entubar cable BT                                  

Conducció per a entubar els cables de baixa tensió en zona de v ials, inclosa excavació, tubs de
fibrociment protegits amb formigó, replé compactat de rases i tronetes creuament, totalment aca-
bat, segons plànols (de 1 a 6 circuits)

TOTAL PARTIDA........................................... 66,71
E06039       Ut  Desmontatge pals de fusta                                       

Desmontatge de pals de fusta ex istents. Tot inclòs.

TOTAL PARTIDA........................................... 92,39
E06040       Ut  Desmontatge soports de formigó                                  

Desmontatge soports de formigó ex istents. Tot inclòs.

TOTAL PARTIDA........................................... 314,45
NOVABT5      Ut  Conversió 1 cable                                               

Conversió en pal ex istent ex istent. Tot inclòs completament acabat.

TOTAL PARTIDA........................................... 3.485,87
NOVABT3      Ml  Desmantelament linia aèria BT                                   

Desmuntatge de la xarxa aèria ex istent de BT, inclou la xarxa convencional (1 fase) ailladors,
suports de fusta, de formigó cadireta i escomesses. Tot inclòs completament acabat.

TOTAL PARTIDA........................................... 6,30
NOVABT1      Ml  Conductor AL de 3x240 + 1x150mm                                 

Subministrament i estessa de cablejat d'un circuit de baixa tensió amb cable de AL 3x240 +
1x150mm. Tot inclòs.

TOTAL PARTIDA........................................... 14,73
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QUADRE DE PREUS 2
PROJECTE D'URBANITZACIÓ ''PLA DE DALT" (SAU 3)                  
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 08 TELECOMUNICACIONS                                               
L1000200V    ML  00-02-00-V 2 conductes de 63 mm en vorera                       

Construcció de secció tipus 00-02-00 en vorera, formada per:
Excavació de rasa de 77 cm de fons per 40 cm d´amplada com a mínim; repàs i compactació,
del fons de la rasa.
Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclós
cànon d'abocament.
Execució de prisma  tubular format per 2 conductes de 63 mm de diàmetre exterior,  amb tub de
polietilè d'alta densitat amb lubrificant interior, protegit amb un dau de sorra fina.
Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció i maniguets
d'unió.
Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d´aportació, en tongades de 25
cm com a màxim, amb compactació del 95 %  del pm.
Inclós certificat de mandrilat de conductes emés per laboratori homologat.
Totalment executat i acabat segons detalls de canalització.

TOTAL PARTIDA........................................... 19,13
L1020000V    ML  02-00-00-V 2 conductes de 125 mm en vorera                      

Construcció de secció tipus 02-00-00 en vorera, formada per:
Excavació de rasa de 87 cm de fons per 40 cm d´amplada com a mínim; repàs i compactació,
del fons de la rasa.
Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclós
cànon d'abocament.
Execució de prisma  tubular format per 2 conductes de 125 mm de diàmetre exterior,  amb tub de
polietilè d'alta densitat amb lubrificant interior, protegit amb un dau de formigó H-175.
Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció i maniguets
d'unió.
Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d´aportació, en tongades de 25
cm com a màxim, amb compactació del 95 %  del pm.
Inclós certificat de mandrilat de conductes emés per laboratori homologat.
Totalment executat i acabat segons detalls de canalització.

TOTAL PARTIDA........................................... 22,53
L1040000V    ML  04-00-00-V 4 conductes de 125 mm en vorera                      

Construcció de secció tipus 04-00-00 en vorera, formada per:
Excavació de rasa de 104 cm de fons per 40 cm d´amplada com a mínim; repàs i compactació,
del fons de la rasa.
Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclós
cànon d'abocament.
Execució de prisma  tubular format per 4 conductes de 125 mm de diàmetre exterior,  amb tub de
polietilè d'alta densitat amb lubrificant interior, protegit amb un dau de formigó H-175.
Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció i maniguets
d'unió.
Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d´aportació, en tongades de 25
cm com a màxim, amb compactació del 95 %  del pm.
Inclós certificat de mandrilat de conductes emés per laboratori homologat.
Totalment executat i acabat segons detalls de canalització.

TOTAL PARTIDA........................................... 31,64
L1020200V    ML  02-02-00-V 2 conductes de 125mm i 2 conductes de 63mm en vorera 

Construcció de secció tipus 02-02-00 en vorera, formada per:
Excavació de rasa de 99 cm de fons per 40 cm d´amplada com a mínim; repàs i compactació,
del fons de la rasa.
Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclós
cànon d'abocament.
Execució de prisma  tubular format per 2 conductes de 125 mm de diàmetre exterior, protegit
amb dau de formigó H-175, i 2 conductes de 63 mm de diàmetre exterior,  amb tub de polietilè
d'alta densitat amb lubrificant interior, protegit amb un dau de sorra fina.
Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció i maniguets
d'unió.
Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d´aportació, en tongades de 25
cm com a màxim, amb compactació del 95 %  del pm.
Inclós certificat de mandrilat de conductes emés per laboratori homologat.
Totalment executat i acabat segons detalls de canalització.

TOTAL PARTIDA........................................... 29,19
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QUADRE DE PREUS 2
PROJECTE D'URBANITZACIÓ ''PLA DE DALT" (SAU 3)                  
CODI UD RESUM PREU

L1020000C    ML  02-00-00-C  2 conductes de 125 mm en calçada                    
Construcció de secció tipus 02-00-00 en calçada, formada per:
Excavació de rasa de 87 cm de fons per 40 cm d´amplada com a mínim; repàs i compactació,
del fons de la rasa.
Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclós
cànon d'abocament.
Execució de prisma  tubular format per 2 conductes de 125 mm de diàmetre exterior,  amb tub de
polietilè d'alta densitat amb lubrificant interior, protegit amb un dau de formigó de resistència
175Kg/cm2.
Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, separadors de polietilé cada 1
ml i maniguets d'unió.
Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d´aportació, en tongades de 25
cm com a màxim, amb compactació del 95 %  del pm.
Inclós certificat de mandrilat de conductes emés per laboratori homologat.
Totalment executat i acabat segons detalls de canalització.

TOTAL PARTIDA........................................... 22,62
LP001600     UT  Pericó 40x40x55 cm plàstic a.r.                                 

Subministre i instal·lació o construcció en el seu cas, de pericó de 40x40x55 cm de dimensions
interiors, amb mòduls de plàstic d'alta resistència homologats amb solera der formigó de 10 cm
de gruix , inclòs marc i tapa de fundició dúctil, excació de pou i transport de terres a abocador au-
toritzat, totalment acabat.

TOTAL PARTIDA........................................... 174,39
LP001610     UT  Pericó 70x70x85 cm plàstic a.r.                                 

Subministre i instal·lació o construcció en el seu cas, de pericó de 70x70x85 cm de dimensions
interiors, amb mòduls de plàstic d'alta resistència homologats amb solera der formigó de 10 cm
de gruix , inclòs marc i tapa de fundició dúctil, excació de pou i transport de terres a abocador au-
toritzat, totalment acabat.

TOTAL PARTIDA........................................... 473,49
LP001650     UT  Pericó 70x140x82 cm plàstic a.r.                                

Subministre i instal·lació de pericó de 70x140x85 cm de dimensions interiors, amb mòduls de
plàstic d'alta resistència homologats amb solera der formigó de 10 cm de gruix , inclòs marc i ta-
pes de fundició dúctil, excavació de pou i transport de terres a abocador autoritzat, perfileria i al-
tres segons plànols, totalment acabat.

TOTAL PARTIDA........................................... 864,43
LP001665     UT  Pericó amb Pedestal Distribució 30x140x85 cm in situ            

Formació de pericó amb pedestal per armaris de distribució de telecomunicacions de 30x140x85
cm, construit in situ amb formigó h-150 amb plantilla segons detall de plànols; inclou excavació,
encofrat, formigonat,  col·locació de tubs i marc per pedestal format per angulars, de dimensions
17,6x130,0x4,0 i cargols soldats, segons detall de plànols,  totalment acabat.

TOTAL PARTIDA........................................... 380,80
LP001512     UT  Obturador per a conducte de 63 mm                               

Instal.lació d'obturador estanc per a conducte de 63 mm

TOTAL PARTIDA........................................... 8,67
LP001510     UT  Obturador per a tub de 125 mm                                   

Instal·lació d'obturador estanc per a tub de 125 mm

TOTAL PARTIDA........................................... 8,67
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QUADRE DE PREUS 2
PROJECTE D'URBANITZACIÓ ''PLA DE DALT" (SAU 3)                  
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 09 SENYALITZACIÓ                                                   
E03009       Ut  Senyal circular D 0,60 m                                        

Subministrament i col.locació de senyal reflectant tipus Reflex-1, circular de 0,60 m, amb suport
de tub rectangular o rodó de 3 m, inclosa obra. Completament acabat, segons plànols.

TOTAL PARTIDA........................................... 99,74
E03006       Ut  Senyal triangular 0,70 m                                        

Subministrament i col.locació de senyal reflectant tipus Reflex-1, triangular de 0,70 m, amb suport
de tub rectangular o rodó de 3 m, inclosa obra. Completament acabat, segons plànols.

TOTAL PARTIDA........................................... 87,48
E03001       Ml  Línia contínua 10 cm                                            

Línia contínua de 10 cm, reflectant, segons plànols.

TOTAL PARTIDA........................................... 0,30
E03003       Ml  Línia discontínua 10 cm                                         

Línia discontínua de 10 cm, reflectant, segons plànols.

TOTAL PARTIDA........................................... 0,27
E03005       M2  Marca vial                                                      

Marca v ial, segon plànols.

TOTAL PARTIDA........................................... 3,01
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QUADRE DE PREUS 2
PROJECTE D'URBANITZACIÓ ''PLA DE DALT" (SAU 3)                  
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 10 ENJARDINAMENT                                                   
E143001      Ut  Obertura de clot de 0,8x0,8x0,8                                 

Obertura de clot de 0,8 X 0,8 X 0,8 i plantació d'arbre amb arrel nua o contenidor, inclòs adobat
órgano-mineral, aportació d 0,3 m3 de terres de textura franco-sorrenca i exenta d'elements gro-
llers, tutorat, formació d'escossell (si cal) i 1r. reg.

TOTAL PARTIDA........................................... 25,28
E144006      Ut  Acer Platanoides 16/18 cms                                      

Subministrament d'Acer Platanoides de 16/18 cms de perímetre de tronc a 1 m de terra, copat
com a mínim a 2,5 m d'alçada, amb la copa bén formada i arrel nua.

TOTAL PARTIDA........................................... 34,86
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PROJECTE D'URBANITZACIÓ ''PLA DE DALT" (SAU 3)                  
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 11 SEGURETAT I SALUT                                               
E16007       Ut  D'elements de protec.colectiva                                  

Elements de protecció colectiva en els recorreguts dels vehicles per senyalitzar rases i qualse-
vol tipus d'obstacle del terreny aix í com la protecció de les xarxes de seveis ex istents durant el
termini de l'obra. Inclòs reposició.

TOTAL PARTIDA........................................... 133,06
E16006       Ut  D'elements de protecció personal                                

D'elements de protecció personal de qualitat adequada a les prestecions amb reposició de totes
aquelles peces que per motiu de treball tinguin un ràpid deteriorament independenment de la dura-
da de l'obra ssent reforçades quan hagin sofert algun tipus de desperfecte. Tots els elements com-
pliran les normes tècniques v igents.

TOTAL PARTIDA........................................... 189,62
E16008       Ut  De lloguer dels barracons                                       

Lloguer mensual dels barracons per a oficina, vestuari, menjador i higiene degudament acabats
amb els elements esencials per el seu bon funcionament aix í com les diferents connexions a les
xarxes de serveis necessàries amb les seves proteccions i les rev isions necessàries furant el
termini de l'obra.

TOTAL PARTIDA........................................... 831,66
E16009       Ut  De farmaciola                                                   

Farmaciola amb reposició mensual del material durant el transcurs de l'obra aix í com l'assessora-
ment en seguretat i salut i d'un servei mèdic d'empresa.

TOTAL PARTIDA........................................... 36,60
E16002       Ml  Tanca metàl.lica supletòria                                     

Tanca metàl.lica simple torsió inclòs soports i peça de formigó de sentament.Inclòs reposició dels
trams malmesos, si s'escau, durant l'execució de l'obra.

TOTAL PARTIDA........................................... 3,50
E16001       Ml  Tanca plàstic contenció.                                        

Tanca plàstic de contenció de v ianants d'un metre d'alçaria, inclòs suports, col.locació i desmun-
tatge. Inclòs reposició dels trams malmesos, si s'escau, durant l'execució de l'obra.

TOTAL PARTIDA........................................... 2,40
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PRESSUPOST
PROJECTE D'URBANITZACIÓ ''PLA DE DALT" (SAU 3)                  
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 01 ENDERROCS I  MOVIMENT DE TERRES                                  

E01019       M3  Enderrocament de murs                                           

Enderrocament de murs, tanques d'obra, marges, etc. de qualsevol material amb mitjans mecànics o
manuals. Càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa,
transport a l'abocador a qualsevol distància i estesa dels materials. Tot inclòs.

110,25 5,41 596,45

E01023       M2  Fresats de paviments                                            

Fresats de pav iments afàltics amb mitjans mecànics càrrega i transport a l'abocador a qualsevol dis-
tància i estesa. Tot inclòs.

500,00 7,35 3.675,00

E01024       Ml  Tall amb disc                                                   

Tall amb disc o martell compresor, de paviments ex istents.

439,00 5,32 2.335,48

E02060       M2  Enderroc i reposició pav. asfàlt                                

Enderroc i reposició de paviment asfàltic ex istent, de les mateixes característiques que el enderrocat.
Tot inclòs completament acabat.

600,00 17,73 10.638,00

E01001       M2  Esbrossada                                                      

Esbrossada i neteja dels terrenys, inclosa la  càrrega i el transport a l'abocador a qualsevol  distàn-
cia.

10.388,20 0,33 3.428,11

E01002       M3  Excavació terra vegetal                                         

Excavació de terra vegetal, inclou la càrrega i el transport a l'abocador interior o exterior a qualsevol
distància, inclosa l'estesa i la compactació.

3.116,46 1,33 4.144,89

E01003       M3  Excavació en desmunt                                            

Excavació en desmunt (inclòs roca) amb mitjans mecànics, inclou la càrrega i el transport a l'aboca-
dor o nucli de terraplé a qualsevol distància, tot inclòs segons Direcció d'Obra.

1.752,31 2,99 5.239,41

E01012       M3  Terraplè sòls adequats exteriors                                

Terraplè sòls adequats per a nucli amb terres procedents de prèstecs exteriors al polígon.  Inclosa la
seva excavació ,trasport a qualsevol distància i compactació.

3.157,73 4,33 13.672,97

E01013       M3  Terraplè sòls seleccionats                                      

Terraplè sòls seleccionats amb terre procedents de prèstecs exteriors al polígon. Inclosa la seva ex-
cavació ,trasport a qualsevol distància i compactació.

2.502,90 5,66 14.166,41

TOTAL CAPITOL 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES............................................................................ 57.896,72
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CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 02 CLAVEGUERAM                                                     

E01006       M3  Excav.  rases >=2m fondària                                     

Excavació de rases i pous de més de 2 mts de fondària amb mitjans mecànics o manuals en qual-
sevol tipus de terreny (inclòs roca), inclou la càrrega i el transport a l'abocador a qualsevol distància.
Tot inclòs.

4.179,57 3,97 16.592,89

E01014       M3  Replè de rases >=2 m fondària                                   

Replè compactat de rases de més de 2 m de fondaria, amb mitjans mecànics o manuals, amb terres
procedents d'excavació o de prèstec. Tot inclòs.

3.066,03 3,25 9.964,60

E04050       Ml  Tub drenatge D150 mm PVC                                        

Tub de drenatge D150 mm de PVC,amb assentament de formigó H-150 o material impermeable, se-
gons plànols, inclòs subministrament i col.locació material filtrant, sengos plànols. Tot inclòs comple-
tament acabat.

150,00 10,05 1.507,50

E04066       Ut  Pou registre quadrat tipus "A"                                  

Pou de registre quadrat tipus "A" D=<80 cm d'obra de fàbrica o formigó H-200, inclou aquesta unitat
la base del pou, l'arrebossat interior si s'escau, pates d'accès, marc i tapa de fosa (gris o dúctil) de
seguretat. Segons plànols (Tubs circulars). Tot inclòs completament acabat.

35,00 402,50 14.087,50

E04068       Ut  Pou registre quadrat tipus "C"                                  

Pou de registre quadrat tipus "C" D=<80 cm d'obra de fàbrica o formigó H-200, inclou aquesta unitat
la base del pou, l'arrebossat interior si s'escau, pates d'accès, marc i tapa de fosa (gris o dúctil) de
seguretat, segons plànols (Pou de salt amb tubs ovoides o circulars). Tot inclòs completament aca-
bat.

2,00 468,13 936,26

E04086       Ml  Interceptor amb reixa                                           

Interceptor amb reixa construit amb mao massís o formigó H-200, completament acabat, inclou exca-
vació, replè de terres i reixa de foneria , segons plànols. Tot inclòs completament acabat.

8,00 191,72 1.533,76

E04959       Ml  Tub PE (AD) D 250 pared massissa                                

Subministrament i col.locació de tub PE (AD) pared massissa D250 mm, prev ist per a una pressió
interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat, la unió entre tubs. Col.locat sobre solera de formigó H-150,
assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat.

774,00 23,57 18.243,18

E04088       Ut  Fita senyalització                                              

Fita de senyalització de 1,50 m escomeses a parcel.les D20 replès de formigó (cal sortir del terra
0,50 m). Tot inclòs.

72,00 10,46 753,12

E04090       Ut  Embornal senzill prefabricat                                    

Subministrament i col.locació d'embornal senzill prefabricat, segons plànols, inclou marc massisat
amb formigó H-150 i reixa. Tot inclòs completament acabat.

28,00 90,75 2.541,00

E04116       Ut  Connexió xarxa                                                  

Connexió xarxa ex istent.

3,00 300,51 901,53

E04119       Ut  Arqueta sorrenca 0.60x0.60                                      

Arqueta sorrenca de maò massis o formigó H-200 de 0.60x0.60 mt. per connectar a la xarxa de cla-
vegueram, inclòs tapa o reixa. Tot inclòs completament acabat.

3,00 225,38 676,14
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E04124       Ml  Tub PE (AD) D. 400 alleugerat                                   

Subministrament i col.locació de tub PE (AD) alleugerat D.450 mm, tipus Ecopal o similar, prev ist
per a una pressió interior de 1 Kg/cm2, inclou aquesta unitat, la unió entre tubs realitzada per el pro-
cés de soldadura per extrusió. Col.locat sobre solera de formigó H-150, assentat i recobert amb sor-
ra. Tot inclòs completament acabat.

699,00 33,24 23.234,76

E04125       Ml  Tub PE (AD) D. 500 alleugerat                                   

Subministrament i col.locació de tub PE (AD) alleugerat D.560 mm, tipus Ecopal o similar, prev ist
per a una pressió interior de 1 Kg/cm2, inclou aquesta unitat, la unió entre tubs realitzada per el pro-
cés de soldadura per extrusió. Col.locat sobre solera de formigó H-150, assentat i recobert amb sor-
ra. Tot inclòs completament acabat.

153,00 48,48 7.417,44

E04126       Ml  Tub PE (AD) D 630 alleugerat                                    

Subministrament i col.locació de tub PE (AD) alleugerat D.675 mm, tipus Ecopal o similar, prev ist
per a una pressió interior de 1 Kg/cm2, inclou aquesta unitat, la unió entre tubs realitzada per el pro-
cés de soldadura per extrusió. Col.locat sobre solera de formigó H-150, assentat i recobert amb sor-
ra. Tot inclòs completament acabat.

91,00 64,76 5.893,16

E04127       Ml  Tub PE (AD) D 800 alleugerat                                    

Subministrament i col.locació de tub PE (AD) alleugerat D.900 mm, tipus Ecopal o similar, prev ist
per a una pressió interior de 1 Kg/cm2, inclou aquesta unitat, la unió entre tubs realitzada per el pro-
cés de soldadura per extrusió. Col.locat sobre solera de formigó H-150, assentat i recobert amb sor-
ra. Tot inclòs completament acabat.

234,00 104,40 24.429,60

E04131       Ut  Arqueta cega tub D 400                                          

Construcció d'arqueta cega per a tub D 400 de 0,90 x 1,30 H=0,90 d'obra de fàbrica amb solera i llo-
sa de formigó H-150, arrebossada i lliscada interiorment i completament estanca. Segons plànols. Tot
inclòs completament acabat.

18,00 129,22 2.325,96

E04132       Ut  Arqueta cega tub D. 500                                         

Construcció d'arqueta cega per a tub D 500 de 1,16 x 1,30 H=1,16 d'obra de fàbrica amb solera i llo-
sa de formigó H-150, arrebossada i lliscada interiorment i completament estanca. Segons plànols. Tot
inclòs completament acabat.

7,00 173,58 1.215,06

E04133       Ut  Arqueta cega tub D 630                                          

Construcció d'arqueta cega per a tub D 630de 1,275 x 1,30 H=1,275 d'obra de fàbrica amb solera i
llosa de formigó H-150, arrebossada i lliscada interiorment i completament estanca. Segons plànols.
Tot inclòs completament acabat.

4,00 198,49 793,96

E04134       Ut  Arqueta cega tub D 800                                          

Construcció d'arqueta cega per a tub D 800 de 1,50 x 1,30 H=1,50 d'obra de fàbrica amb solera i llo-
sa de formigó H-150, arrebossada i lliscada interiorment i completament estanca. Segons plànols. Tot
inclòs completament acabat.

3,00 251,22 753,66

E04199       Ut  Arqueta registre escomesses                                     

Arqueta de registre per a escomesses de pluv ials i residuals, completament acabada, segons plànols
de detall.

72,00 240,69 17.329,68

TOTAL CAPITOL 02 CLAVEGUERAM.................................................................................................................... 151.130,76
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CAPITOL 03 PAVIMENTACIO                                                    

E02002       M3  Sub-base granular artificial                                    

Sub-base granular tot-u artificial compactada. Inclòs refí i compactació de l'esplanada.

1.369,40 15,07 20.636,86

E02003       M3  Base granular                                                   

Base granular tot-u artificial compactada. Inclòs refí i compactació capa sub-base.

958,80 15,07 14.449,12

E02027       Ml  Vorada no remont a/rig 100x17x28                                

Subministrament i col.locació de vorada prefabricada de formigó de 100x14/17x28 amb rigola de
20x20x8 amb base de formigó H-150, inclou  p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot
inclòs.

933,00 23,49 21.916,17

E02055       Ut  Formació d'escossell 100x100                                    

Formació d'escossell 100x100 amb vorada tipus "FIOL" completament acabat, segons plànols de
detall. Tot inclòs.

4,00 49,90 199,60

E02051       Ut  Pavimentació pas vianants                                       

Pavimentació de pas de v ianants, inclou formació de gual de v ianants mitjantçant enfonsament de la
vorada i  col.locació de rajoles especials, segons plànols de detall. . Tot inclòs.

14,00 79,84 1.117,76

E02009       Tm  Aglomerat afàltic rodadura                                      

Aglomerat asfàltic rodadura tipus D/S-12, D/S-20 col.locat, inclou regs, estesa i compactació. Tot in-
clòs.

690,34 36,60 25.266,44

E02030       Ml  Vorada remont a/rigola 100x25x28                                

Subministrament i col.locació de vorada prefabricada de formigó de 100x8/25x28 remontable amb ri-
gola de 20x20x8 amb base de formigó H-150, inclou p.p. de peces especials. Segons plànols de de-
tall. Tot inclòs

498,00 24,53 12.215,94

E02025       M2  Rajol hidràulic                                                 

Subministrament i col.locació de rajol hidràulic 20x20x4 per a voreres, col.locat a truc de maceta
amb morter i beurada de ciment Portland. Model a determinar per la Direcció d'Obra, completament
acabat, segons plànols de detall. Tot inclòs,

1.678,50 15,03 25.227,86

E12001       M3  Formigó H-150                                                   

Base de formigó H-150 consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de
camió, amb estesa manual i v ibrat.

167,85 58,38 9.799,08

E02063       M2  Paviment llambordes de formigó                                  

Subministrament, col.locació de paviment de llambordes de formigó de 20x10x8 de gruix  aprox.
amb llit de 10 cm de formigó H-150, inclou reblè de junts amb sorra fina. Tot inclòs.

34,80 23,62 821,98

TOTAL CAPITOL 03 PAVIMENTACIO.................................................................................................................... 131.650,81
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CAPITOL 04 ENLLUMENAT PUBLIC                                               

E08187       Ml  Canalització inclosa excavac.                                   

Canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació, sorra, tub de polietilè AD, làmina de plàstic
per a senyalització i replé compactat de rases, completament acabat, segons plànols.

1.378,00 7,51 10.348,78

E08188       Ml  Canalització pas calçada                                        

Canalització d'enllumenat públic per a pas de calçada inclosa excavació, formigó, tubs de polietilè
AD i replé compactat de rases, completament acabat, segons plànols.

62,00 17,05 1.057,10

E08186       Ut  Troneta de registre                                             

Troneta de registre per a canalització d'enllumenat, tot inclòs, segons plànols.

14,00 127,87 1.790,18

E08180       Ml  Conductor coure de 4x6 mm2                                      

Subministrament i col.locació de conductor de coure armat tipus R.F.V. 0,6/1 Kv. secció 4x6 mm2

1.536,00 4,99 7.664,64

E08185       Ml  Conductor nu coure de 35 mm2                                    

Subministrament i col.locació de conductor nu de coure de 35 mm2. per a circuit de terra.

1.488,00 3,66 5.446,08

NOVAEP1      Ut  Columna amb lluminaria VSAP 70 W 4.5m                           

Subministrament i col.locació de columna tronco-conica de 4.5 m. d'alçaria amb lluminaria IEP FO-3
(model 85415)equipat, inclòs làmpada  70 W de V.S.A.P.  Inclosa caixa de connexió, clablejat, pla-
ca de terra, dau de formigó. Tot inclòs.

48,00 439,48 21.095,04

E08001       Ut  Cables d'escomesa, arm. etc.                                    

Subministrament i col.locació de cable d'escomesa elèctrica, caixa general de protecció, armaris
amb l'equip de comptadors, transformadors de mesura i proteccions. Tot aixó segons l'informe tècnic
de la Companya Subministradora. Inclosa obra civ il necessària.

1,00 2.242,12 2.242,12

E08191       Ut  Centre i quadres maniobra.                                      

Subministrament i col.locació de centre i quadres de maniobra i protecció de l'enllumenat públic amb
capacitat per a l'establitzador reductor. Inclosa obra civ il.

1,00 2.860,87 2.860,87

TOTAL CAPITOL 04 ENLLUMENAT PUBLIC........................................................................................................ 52.504,81
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CAPITOL 05 XARXA D'AIGUA POTABLE I  REG                                     

E01007       M3  Excav.  rases <2 m fondària                                     

Excavació de rases i pous de menys de 2 mts de fondària amb mitjans mecànics o manuals en
qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), inclou la càrrega i el transport a l'abocador a qualsevol dis-
tància. Tot inclòs.

568,10 4,79 2.721,20

E01015       M3  Replè de rases <2 m fondària                                    

Replè compactat de rases de menys de 2 m de fondaria, amb mitjans mecànics o manuals, amb ter-
res procedents d'excavació o de prèstec. Tot inclòs.

402,46 4,79 1.927,78

E05119       Ut  Boca de reg D 45 mm                                             

Subministrament, instal.lació i muntatge de boca de reg amb racord D45 mm tipus Barcelona, total-
ment equipada, amb troneta. Tot inclòs completament acabat.

3,00 210,57 631,71

E05122       Ut  Hidrant soterrat                                                

Subministrament, instal.lació i muntatge hidrant soterrat, totalment equipat, amb troneta i senyalització
vertical. Tot inclòs completament acabat.

3,00 661,11 1.983,33

E05023       Ml  Conducció polietilè D110 mm                                     

Subministrament i col.locació de conducció de polietilè alta densitat D110 mm,gruix  10mm, assentat i
recobert de sorra. Apte per a 10 Atm P.N., inclòs unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completa-
ment acabat.

996,00 12,68 12.629,28

E05155       Ut  Vàlvula comp.D110mm(poliet)a/eix                                

Subministrament, instal.lació i muntatge de vàlvula de comporta de foneria dúctil, seient elàstic, per
tub de polietilè, per una P.N. 16 Atm de D110mm. Inclou tub de polietilè per connexió, eix  d'extensió
fix  i trampilló. Tot inclòs completament acabat.

9,00 433,00 3.897,00

E05129       Ut  Connexió amb xarxa                                              

Connexió amb la xarxa ex istent.

5,00 147,30 736,50

E05127       Ml  Protecció conducció sota vial                                   

Protecció per a conducció sota v ial, inclusiu senyalització del creuament, segons plànols de detall,
tot inclòs completamet acabat.

58,00 19,69 1.142,02

E15050       Ut  Arqueta d'obra de fabrica                                       

Arqueta d'obra de fàbrica de 0.80x0.80x1, amb tapa i marc de foneria amb connexió al clavegueram.
Tot inclòs.

2,00 199,59 399,18

TOTAL CAPITOL 05 XARXA D'AIGUA POTABLE I  REG....................................................................................... 26.068,00
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CAPITOL 06 XARXA DE M.T.                                                   

E06015       Ut  Aparellatge ET(1trafo)pref.aeria                                

Subministre i instal.lació del aparellatge interior d'estacio transformadora prefabricada aeria, per a un
Trafo, fins a 1000 KVA, tensió nominal 36 KV tipus (2 cel.la de linia i 1 de protecció),inclòs fusibles,
terminacions interiors a les cabines en MT fins al transformador, circuit del disparament del ruptor, ter-
res del neutre de BT i accesoris(banquet, guants,plaques, pèrtiga, anclatge dels aparells, etc.). D'a-
cord amb la normativa de la companyia elèctrica subministradora.Tot inclòs completament acabat.

1,00 15.626,31 15.626,31

E06032       Ml  Conducció per a mitja tensió                                    

Conducció per a mitja tensió, inclosa excavació i replè compactet de rases, totalment acabat, segons
planols (per a 1,2 o 3 circuits)

180,00 10,52 1.893,60

E06034       Ml  Conducció per entubar cable MT                                  

Conducció per a entubar els cables de mitja tensió en zona de v ials, inclosa excavació, tubs de fi-
brociment protegits amb formigó, replé compactat de rases i tronetes creuament, totalment acabat, se-
gons plànols (de 1 a 6 circuits)

67,00 66,71 4.469,57

E06035       Ml  Conductor mitja tensió 3x240                                    

Subministrament i col.locació, conductor mitja tensió de 3x240 mm2 AL. AT 18/30 Kv inclòs p.p. de
connexions.

240,00 43,89 10.533,60

E06003       Ut  Obra civil ET (1trafo)pref.aeria                                

Subministrament i obra civ il d'estacio transformadora prefabricada aeria, per a un Trafo, fins a 1000
KVA, inclòs excavació, red de terres de MT, enllumenat interior, separació de cel.les del transforma-
dor. D'acord amb la normativa de la company ia elèctrica subministradora i acabats exteriors a deter-
minar per la D.O. Tot inclòs completament acabat.

1,00 11.419,23 11.419,23

NOVAMT1      Ut  Trafo 630 KVA                                                   

Subministrament i instal.lació de transformador de 630 KVA 25/0.38 KV. Totalment instal.lat i conne-
x ionat.

1,00 6.310,63 6.310,63

NOVAMT5      ml  Desmantelament linia aèria MT                                   

Desmantelament linia aèria de mitja tensió i pal de formigó ex istent . Inclòs retirada, carrega i trans-
port. Tot inclòs completament acabat.

130,00 108,17 14.062,10

NOVAMT8      Ut  Legalització i supervisió                                       

Projecte de legalització de MT, superv isió, permisos i descarregas.

1,00 4.210,00 4.210,00

NOVAMT4      Ut  Conversió 1 cable                                               

Conversió en torre ex istent cable 240 AL 18/30 kv . Tot inclòs completament acabat.

1,00 3.485,87 3.485,87

TOTAL CAPITOL 06 XARXA DE M.T...................................................................................................................... 72.010,91
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CAPITOL 07 XARXA DE B.T.                                                   

E07004       Ut  Bassament d'armari B.T. (CGP)                                   

Subministrament i col.locació bassament d'armari per a caixa general de protecció amb tubs de sorti-
da per els cables. Tot inclòs.

21,00 99,17 2.082,57

E07002       Ml  Conducció per a baixa tensió                                    

Conducció per a baixa tensió, inclou, aportació i col.locació de sorra, peces de protecció i cinta de
senyalització, totalment acabat, segons planols.(1 a 6 circuits)

662,00 9,24 6.116,88

E07003       Ml  Conducció per entubar cable BT                                  

Conducció per a entubar els cables de baixa tensió en zona de v ials, inclosa excavació, tubs de fi-
brociment protegits amb formigó, replé compactat de rases i tronetes creuament, totalment acabat, se-
gons plànols (de 1 a 6 circuits)

75,00 66,71 5.003,25

E06039       Ut  Desmontatge pals de fusta                                       

Desmontatge de pals de fusta ex istents. Tot inclòs.

6,00 92,39 554,34

E06040       Ut  Desmontatge soports de formigó                                  

Desmontatge soports de formigó ex istents. Tot inclòs.

1,00 314,45 314,45

NOVABT5      Ut  Conversió 1 cable                                               

Conversió en pal ex istent ex istent. Tot inclòs completament acabat.

2,00 3.485,87 6.971,74

NOVABT3      Ml  Desmantelament linia aèria BT                                   

Desmuntatge de la xarxa aèria ex istent de BT, inclou la xarxa convencional (1 fase) ailladors, su-
ports de fusta, de formigó cadireta i escomesses. Tot inclòs completament acabat.

200,00 6,30 1.260,00

NOVABT1      Ml  Conductor AL de 3x240 + 1x150mm                                 

Subministrament i estessa de cablejat d'un circuit de baixa tensió amb cable de AL 3x240 +
1x150mm. Tot inclòs.

1.106,00 14,73 16.291,38

TOTAL CAPITOL 07 XARXA DE B.T....................................................................................................................... 38.594,61
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CAPITOL 08 TELECOMUNICACIONS                                               

L1000200V    ML  00-02-00-V 2 conductes de 63 mm en vorera                       

Construcció de secció tipus 00-02-00 en vorera, formada per:
Excavació de rasa de 77 cm de fons per 40 cm d´amplada com a mínim; repàs i compactació, del
fons de la rasa.
Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclós cà-
non d'abocament.
Execució de prisma  tubular format per 2 conductes de 63 mm de diàmetre exterior,  amb tub de po-
lietilè d'alta densitat amb lubrificant interior, protegit amb un dau de sorra fina.
Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció i maniguets d'u-
nió.
Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d´aportació, en tongades de 25 cm
com a màxim, amb compactació del 95 %  del pm.
Inclós certificat de mandrilat de conductes emés per laboratori homologat.
Totalment executat i acabat segons detalls de canalització.

180,00 19,13 3.443,40

L1020000V    ML  02-00-00-V 2 conductes de 125 mm en vorera                      

Construcció de secció tipus 02-00-00 en vorera, formada per:
Excavació de rasa de 87 cm de fons per 40 cm d´amplada com a mínim; repàs i compactació, del
fons de la rasa.
Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclós cà-
non d'abocament.
Execució de prisma  tubular format per 2 conductes de 125 mm de diàmetre exterior,  amb tub de po-
lietilè d'alta densitat amb lubrificant interior, protegit amb un dau de formigó H-175.
Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció i maniguets d'u-
nió.
Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d´aportació, en tongades de 25 cm
com a màxim, amb compactació del 95 %  del pm.
Inclós certificat de mandrilat de conductes emés per laboratori homologat.
Totalment executat i acabat segons detalls de canalització.

269,00 22,53 6.060,57

L1040000V    ML  04-00-00-V 4 conductes de 125 mm en vorera                      

Construcció de secció tipus 04-00-00 en vorera, formada per:
Excavació de rasa de 104 cm de fons per 40 cm d´amplada com a mínim; repàs i compactació, del
fons de la rasa.
Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclós cà-
non d'abocament.
Execució de prisma  tubular format per 4 conductes de 125 mm de diàmetre exterior,  amb tub de po-
lietilè d'alta densitat amb lubrificant interior, protegit amb un dau de formigó H-175.
Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció i maniguets d'u-
nió.
Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d´aportació, en tongades de 25 cm
com a màxim, amb compactació del 95 %  del pm.
Inclós certificat de mandrilat de conductes emés per laboratori homologat.
Totalment executat i acabat segons detalls de canalització.

11,00 31,64 348,04

L1020200V    ML  02-02-00-V 2 conductes de 125mm i 2 conductes de 63mm en vorera 

Construcció de secció tipus 02-02-00 en vorera, formada per:
Excavació de rasa de 99 cm de fons per 40 cm d´amplada com a mínim; repàs i compactació, del
fons de la rasa.
Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclós cà-
non d'abocament.
Execució de prisma  tubular format per 2 conductes de 125 mm de diàmetre exterior, protegit amb
dau de formigó H-175, i 2 conductes de 63 mm de diàmetre exterior,  amb tub de polietilè d'alta den-
sitat amb lubrificant interior, protegit amb un dau de sorra fina.
Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció i maniguets d'u-
nió.
Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d´aportació, en tongades de 25 cm
com a màxim, amb compactació del 95 %  del pm.
Inclós certificat de mandrilat de conductes emés per laboratori homologat.
Totalment executat i acabat segons detalls de canalització.

132,00 29,19 3.853,08
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L1020000C    ML  02-00-00-C  2 conductes de 125 mm en calçada                    

Construcció de secció tipus 02-00-00 en calçada, formada per:
Excavació de rasa de 87 cm de fons per 40 cm d´amplada com a mínim; repàs i compactació, del
fons de la rasa.
Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclós cà-
non d'abocament.
Execució de prisma  tubular format per 2 conductes de 125 mm de diàmetre exterior,  amb tub de po-
lietilè d'alta densitat amb lubrificant interior, protegit amb un dau de formigó de resistència 175Kg/cm2.
Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, separadors de polietilé cada 1 ml i
maniguets d'unió.
Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d´aportació, en tongades de 25 cm
com a màxim, amb compactació del 95 %  del pm.
Inclós certificat de mandrilat de conductes emés per laboratori homologat.
Totalment executat i acabat segons detalls de canalització.

70,00 22,62 1.583,40

LP001600     UT  Pericó 40x40x55 cm plàstic a.r.                                 

Subministre i instal·lació o construcció en el seu cas, de pericó de 40x40x55 cm de dimensions inte-
riors, amb mòduls de plàstic d'alta resistència homologats amb solera der formigó de 10 cm de gruix ,
inclòs marc i tapa de fundició dúctil, excació de pou i transport de terres a abocador autoritzat, total-
ment acabat.

18,00 174,39 3.139,02

LP001610     UT  Pericó 70x70x85 cm plàstic a.r.                                 

Subministre i instal·lació o construcció en el seu cas, de pericó de 70x70x85 cm de dimensions inte-
riors, amb mòduls de plàstic d'alta resistència homologats amb solera der formigó de 10 cm de gruix ,
inclòs marc i tapa de fundició dúctil, excació de pou i transport de terres a abocador autoritzat, total-
ment acabat.

3,00 473,49 1.420,47

LP001650     UT  Pericó 70x140x82 cm plàstic a.r.                                

Subministre i instal·lació de pericó de 70x140x85 cm de dimensions interiors, amb mòduls de plàstic
d'alta resistència homologats amb solera der formigó de 10 cm de gruix , inclòs marc i tapes de fundi-
ció dúctil, excavació de pou i transport de terres a abocador autoritzat, perfileria i altres segons plà-
nols, totalment acabat.

10,00 864,43 8.644,30

LP001665     UT  Pericó amb Pedestal Distribució 30x140x85 cm in situ            

Formació de pericó amb pedestal per armaris de distribució de telecomunicacions de 30x140x85 cm,
construit in situ amb formigó h-150 amb plantilla segons detall de plànols; inclou excavació, encofrat,
formigonat,  col·locació de tubs i marc per pedestal format per angulars, de dimensions
17,6x130,0x4,0 i cargols soldats, segons detall de plànols,  totalment acabat.

8,00 380,80 3.046,40

LP001512     UT  Obturador per a conducte de 63 mm                               

Instal.lació d'obturador estanc per a conducte de 63 mm

139,00 8,67 1.205,13

LP001510     UT  Obturador per a tub de 125 mm                                   

Instal·lació d'obturador estanc per a tub de 125 mm

46,00 8,67 398,82

TOTAL CAPITOL 08 TELECOMUNICACIONS ...................................................................................................... 33.142,63
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CAPITOL 09 SENYALITZACIÓ                                                   

E03009       Ut  Senyal circular D 0,60 m                                        

Subministrament i col.locació de senyal reflectant tipus Reflex-1, circular de 0,60 m, amb suport de
tub rectangular o rodó de 3 m, inclosa obra. Completament acabat, segons plànols.

4,00 99,74 398,96

E03006       Ut  Senyal triangular 0,70 m                                        

Subministrament i col.locació de senyal reflectant tipus Reflex-1, triangular de 0,70 m, amb suport de
tub rectangular o rodó de 3 m, inclosa obra. Completament acabat, segons plànols.

7,00 87,48 612,36

E03001       Ml  Línia contínua 10 cm                                            

Línia contínua de 10 cm, reflectant, segons plànols.

24,00 0,30 7,20

E03003       Ml  Línia discontínua 10 cm                                         

Línia discontínua de 10 cm, reflectant, segons plànols.

477,00 0,27 128,79

E03005       M2  Marca vial                                                      

Marca v ial, segon plànols.

163,85 3,01 493,19

TOTAL CAPITOL 09 SENYALITZACIÓ.................................................................................................................. 1.640,50
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PRESSUPOST
PROJECTE D'URBANITZACIÓ ''PLA DE DALT" (SAU 3)                  
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 10 ENJARDINAMENT                                                   

E143001      Ut  Obertura de clot de 0,8x0,8x0,8                                 

Obertura de clot de 0,8 X 0,8 X 0,8 i plantació d'arbre amb arrel nua o contenidor, inclòs adobat órga-
no-mineral, aportació d 0,3 m3 de terres de textura franco-sorrenca i exenta d'elements grollers, tuto-
rat, formació d'escossell (si cal) i 1r. reg.

4,00 25,28 101,12

E144006      Ut  Acer Platanoides 16/18 cms                                      

Subministrament d'Acer Platanoides de 16/18 cms de perímetre de tronc a 1 m de terra, copat com a
mínim a 2,5 m d'alçada, amb la copa bén formada i arrel nua.

4,00 34,86 139,44

TOTAL CAPITOL 10 ENJARDINAMENT................................................................................................................ 240,56
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PROJECTE D'URBANITZACIÓ ''PLA DE DALT" (SAU 3)                  
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 11 SEGURETAT I  SALUT                                               

E16007       Ut  D'elements de protec.colectiva                                  

Elements de protecció colectiva en els recorreguts dels vehicles per senyalitzar rases i qualsevol ti-
pus d'obstacle del terreny aix í com la protecció de les xarxes de seveis ex istents durant el termini
de l'obra. Inclòs reposició.

5,00 133,06 665,30

E16006       Ut  D'elements de protecció personal                                

D'elements de protecció personal de qualitat adequada a les prestecions amb reposició de totes aque-
lles peces que per motiu de treball tinguin un ràpid deteriorament independenment de la durada de l'o-
bra ssent reforçades quan hagin sofert algun tipus de desperfecte. Tots els elements compliran les
normes tècniques v igents.

6,00 189,62 1.137,72

E16008       Ut  De lloguer dels barracons                                       

Lloguer mensual dels barracons per a oficina, vestuari, menjador i higiene degudament acabats amb
els elements esencials per el seu bon funcionament aix í com les diferents connexions a les xarxes
de serveis necessàries amb les seves proteccions i les rev isions necessàries furant el termini de l'o-
bra.

5,00 831,66 4.158,30

E16009       Ut  De farmaciola                                                   

Farmaciola amb reposició mensual del material durant el transcurs de l'obra aix í com l'assessora-
ment en seguretat i salut i d'un servei mèdic d'empresa.

5,00 36,60 183,00

E16002       Ml  Tanca metàl.lica supletòria                                     

Tanca metàl.lica simple torsió inclòs soports i peça de formigó de sentament.Inclòs reposició dels
trams malmesos, si s'escau, durant l'execució de l'obra.

400,00 3,50 1.400,00

E16001       Ml  Tanca plàstic contenció.                                        

Tanca plàstic de contenció de v ianants d'un metre d'alçaria, inclòs suports, col.locació i desmuntatge.
Inclòs reposició dels trams malmesos, si s'escau, durant l'execució de l'obra.

820,00 2,40 1.968,00

TOTAL CAPITOL 11 SEGURETAT I SALUT.......................................................................................................... 9.512,32

TOTAL...................................................................................................................................................................... 574.392,63
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Document 4. Pressupost 

5. Resum de pressupost 



RESUM DE PRESSUPOST
PROJECTE D'URBANITZACIÓ ''PLA DE DALT" (SAU 3)                  
CAPITOL RESUM EUROS %

01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES......................................................................................................... 57.896,72 10,08
02 CLAVEGUERAM.................................................................................................................. ......................... 151.130,76 26,31
03 PAVIMENTACIO................................................................................................................. ........................... 131.650,81 22,92
04 ENLLUMENAT PUBLIC.................................................................................................................................. 52.504,81 9,14
05 XARXA D'AIGUA POTABLE I REG.................................................................................................. ................. 26.068,00 4,54
06 XARXA DE M.T................................................................................................................. ............................ 72.010,91 12,54
07 XARXA DE B.T. ................................................................................................................ ............................ 38.594,61 6,72
08 TELECOMUNICACIONS................................................................................................................................ 33.142,63 5,77
09 SENYALITZACIÓ........................................................................................................................................... 1.640,50 0,29
10 ENJARDINAMENT ................................................................................................................ ........................ 240,56 0,04
11 SEGURETAT I SALUT................................................................................................................................... 9.512,32 1,66

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 574.392,63
13,00% Despeses Generals....................... 74.671,04

6,00% Benefici industrial.......................... 34.463,56

SUMA DE G.G. y  B.I. 109.134,60

21,00% I.V.A....................................................................... 143.540,72

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 827.067,95

TOTAL PRESSUPOST GENERAL 827.067,95

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de VUIT-CENTS VINT-I-SET MIL SEIXANTA-SET  EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

Barcelona  Juliol 2014.

               Oscar Làzaro Fernandez                                                     
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Document IV. Pressupost 

6. Pressupost per al coneixement de 
l’Administració 



PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
 
 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL       574.392,63 €  
DESPESES GENERALS (13%)         74.671,04 €  
BENEFICI INDUSTRIAL (6%)         34.463,56 €  
  

––––––––––––––––––  
  
TOTAL PRESSUPOST GENERAL D’EXECUCIÓ 
PER CONTRACTA (SEN SE IVA)        683527,23 €  
IVA (21 %)          143.540,72 €  
  

–––––––––––––––––– 
  
TOTAL PRESSUPOST GENERAL D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA  827.067,95 €  
  
  

–––––––––––––––––– 
TOTAL PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT  
DE L’ADMINISTRACIÓ (IVA inclòs)        827.067,95 €  
  
  
  
PUJA EL PRESSUPOST GENERAL L´ESMENTADA QUANTITAT DE VUIT-CENTS VINT-I-
SET MIL SEIXANTA-SET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS (827.067,95 €) 
  
PUJA EL PRESSUPOST PERA A CONEIXEMENT DE 
 L’ADMINISTRACIÓ A QUANTITAT DE VUIT-CENTS VINT-I-SET MIL SEIXANTA-SET 
EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS (827.067,95 €) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Barcelona Juliol 2014
 
 
 
 
Oscar Làzaro Fernàndez 
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