
   PROJECTE DE MILLORA URBANA I DE PORTADA DE SERVEIS AL TERRENY DE CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA ESCOLA MUNICIPAL AL T.M. DE VILABERTRAN             147 

Tecplan Enginyeria i Urbanisme – Tel 972 41 53 11 – www.tecplan.cat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DOC. NUM. 4 - PRESSUPOST 

 

 

 

 



   PROJECTE DE MILLORA URBANA I DE PORTADA DE SERVEIS AL TERRENY DE CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA ESCOLA MUNICIPAL AL T.M. DE VILABERTRAN             148 

Tecplan Enginyeria i Urbanisme – Tel 972 41 53 11 – www.tecplan.cat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CAPÍTOL I - AMIDAMENTS 

 

 

 

 

 



AMIDAMENTS
Proj. millora urb. i portada serveis al terreny nova escola     
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 01 ENDERROCS                                                       

01.01 u   Treb. enderroc vorera existent c.Figuere, per entrega nou pav.  

Treballs d'enderroc de vorera ex istent del carrer Figueres per entrega de nou v ial. Inclou demolició
de vorada amb rigola de qualsevol tipus, inclosa la seva base de formigó, amb mitjans mecànics i
càrrega de runa sobre camió o contenidor. Incou part proporcional de tall de pav iment de qualsevol ti-
pus amb disc de diamant, per a Formació d'aresta Regular de Paviment Ex istent, per tal de procedir
a l'entrega del nou pav iment. Incou càrrega sobre camió, transport a abocador, descàrrega i cànon
abocament. Inclou material i mà d'obra necessària. Tot inclós i totalment acabat.

Vorera C.Figueres 1 1,00

1,000

01.02 u   Talat i extracció arrels                                        

Talat, extracció d'arrels i replenat si s'escau, inclosa la tria i acumulació dels residus a obra amb con-
tenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del material d'enderroc per al seu transport.Tot inclòs com-
pletament acabat. Inclou transport a abocador, descàrrega i cànon abocament.

Prev isió pendent d'acceptació 3 3,00

3,000

 Pàgina 1

CAPITOL 02 MOVIMENT DE TERRES                                              

02.01 m2  Neteja+esbrossada terreny,pala càrreg.,+càrr.mec.s/camió        

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora, inclou el decapatge de la primera
capa de terra i la càrrega mecànica sobre camió. Inclou esbrossada, tria i acumulació dels residus a
obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del material per al seu transport al gestor de
residus o centre de reciclatge autoritzat. Tot inclòs.

Plaça 1 35,00 16,00 560,00
Cul de sac 1 32,00 10,00 320,00
Prev isió pendent d'acceptació 1 5,00 10,00 50,00

930,000

02.02 m3  Excav.p/caixa pav.,terreny compact.(SPT 20-50),pala excav.,+càrr

Excavació per a caixa de pav iment en qualsevol tipus de terreny, realitzada amb pala excavadora i
càrrega directa sobre camió.

Plaça 1 35,00 16,00 0,50 280,00
Millora camí pas serv eis 1 75,00 4,00 0,50 150,00
Prev isió pendent d'acceptació 1 5,00 16,00 0,50 40,00

470,000

02.03 m3  Excavació i càrrega qualsevol terreny                           

Excavació i càrrega de terra per a esplanació en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material excavat a camió. Inclosa baixada de rendiment per a protecció de
servei.

Cul de sac 1 32,00 10,00 0,80 256,00
Prev isió pendent d'acceptació 1 80,00 80,00

336,000

02.04 m3  Terraplenada/picon.caixa pav.mat.selecc.g<=25cm,95%PM           

Terraplenada i piconatge per a caixa de pav iment, trasdós i intradós de mur contenció amb material
seleccionat, procedent de la mateixa obra, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del
95%  del PM inclòs humectació i el refí i compactació de la caixa per a pav iments i vorera.

Plaça 1 35,00 12,00 0,75 315,00
Cul de sac 1 32,00 10,00 0,75 240,00
Millora camí pas serv eis 1 75,00 4,00 0,80 240,00
Prev isió pendent d'acceptació 1 150,00 150,00

945,000



AMIDAMENTS
Proj. millora urb. i portada serveis al terreny nova escola     
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 03 PAVIMENTACIÓ                                                    

03.01 m3  Base granular 95% tot-u reciclat                                

Base granular de tot-u reciclat compactada. Inclou subministrament, estesa, refí i compactació al
95%  PM capa sub-base, si s'escau. Tot inclòs.

Plaça 1 35,00 5,00 0,20 35,00
Cul de sac 1 32,00 10,00 0,20 64,00
Millora camí pas serv eis 1 75,00 4,00 0,20 60,00
Prev isió pendent d'acceptació 1 10,00 10,00 0,20 20,00

179,000

03.02 m   Vorada recta form., DC, tipus T-2, (25x15cm), B, H, T(R-5MPa)   

Vorada recta de peces de formigó, doble capa, tipus T-2 o equivalent, amb secció de 25x15 cm se-
gons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flex ió T
(R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó, i rejuntada amb morter, inclo-
ent possibles excavacions per a la col·locació del formigó, encofrats laterals i talls per a encaixos.
Inclou p.p. de treballs de replanteig i formació de pendents. Nivell acabat control intens. Totalment
acabat.

Total 1 16,00 16,00

16,000

03.03 m   Rigola de formigó H-20 "in situ" de 50cm d'amplada              

De rigola de formigó H-20 "in situ" de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm.,
de 50 cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat.

Total 1 16,00 16,00

16,000

03.04 u   Gual amb vorada enfonsada i vorera rebaixada, base formigó      

Formació de gual amb vorera rebaixada, mitjantçant enfonsament de la vorada i col·locació de panot
municipal amb rampa sobre base de formigó i/o pav iment de formigó amb rampa. Inclou sibministra-
ment i col·locació de pav iment. Segons plànols de detall i indicacions de la Direcció Facultativa. Tot
inclòs completament acabat.

Gual v ehicles c.Figueres 1 1,00

1,000

03.05 u   Formació de rampa de sauló per entrega amb pav.camí exist.      

Formació de rampa de sauló compactat amb gruix  variable, per entrega de nou paviment de la zona
de l'aparcament de bicicletes amb paviment de camí ex istent. Inclou material i mà d'obra necessària.
Tot inclòs i totalment acabat.

Rampa sauló 1 1,00

1,000

 Pàgina 2

CAPITOL 04 XARXA RESIDUALS I PLUVIALS                                      

04.01 m3  Cata manual en qualsevol tipus de material                      

Cata manual en qualsevol tipus de material per a la localització de serveis a mantenir: gas, aigua, te-
lefon i electricitat. Inclós enderroc i reposició de ferm. Inclou excavació, càrrega sobre camió, trans-
port a abocador, descàrrega i cànon abocament.  Inclou el posterior terraplenat, compactat de les ter-
res.

Residuals 2 1,50 1,50 2,00 9,00
Pluv ials 2 1,50 1,50 2,00 9,00

18,000

04.02 m   Tall paviments asfàltics disc                                   

Tall de pav iments asfàltics de qualsevol tipus amb disc de diamant, per a Formació d'aresta Regular
de Paviment Ex istent, per tal de procedir a l'entrega del nou pav iment.

Connex ió a x arx a ex istent 2 5,00 10,00
Prev isió pendent d'acceptació 2 10,00 20,00

30,000

04.03 m2  Enderroc i reposició pav.asfàltic                               

Enderroc i reposició de pav iment asfàltic ex istent, de les mateixes característiques que el enderrocat.
Inclòs enderroc i reposició de base de formigó i reposició de capes suport. Inclou excavació, càrrega
sobre camió, transport a abocador, descàrrega i cànon abocament.  Tot inclòs completament acabat.

Connex ió a x arx a ex istent 1 5,00 2,50 12,50

12,500

04.04 m3  Excav.rasa,amp:<=2m,fond.=<=4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrr

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny
(inclós roca), amb retro excavadora i càrrega mecànica del material excavat a camió i transport dins
de la mateixa obra. Inclós pas per sota escomeses ex istents. Inclosa baixada de rendiment per a
protecció de servei. Inclosa baixada de rendiment per a protecció de servei.

Rasa Residuals + Pluv ials 1 45,00 1,50 1,80 121,50
Prev isió pendent d'acceptació 1 5,00 1,50 1,80 13,50

135,000

04.05 m3  Rebliment+picon.rasa, sorra reciclada granulometria 0/5mm       

Rebliment i piconatge de rasa, amb sorra reciclada granulometria de 0 a 5mm, en tongades de gruix
de fins a 25 cm., utilitzant corró v ibratori per a compactar.

Rasa Residuals + Pluv ials 1 45,00 1,50 0,60 40,50
Deducció tubØ400 -3,14 45,00 0,15 0,15 -3,18
Deducció tubØ315 -3,14 45,00 0,20 0,20 -5,65
Prev isió pendent d'acceptació 1 5,00 1,50 0,60 4,50

36,170

04.06 m3  Rebliment+picon.rasa,mat.selec.,g<=30cm,corró Prestec           

Rebliment i piconatge de rasa, amb material seleccionat procedent de préstec, en tongades de gruix
fins a 30 cm, utilitzant corró v ibratori per a compactar, amb compactació del 95 %  PM.

Rasa Residuals + Pluv ials 1 45,00 1,50 1,20 81,00
Prev isió pendent d'acceptació 1 5,00 1,50 1,20 9,00

90,000



AMIDAMENTS
Proj. millora urb. i portada serveis al terreny nova escola     
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

04.07 m   Tub PVC DN=315mm doble paret, SN8, junta elàstica de campana    

Subministre i col·locació de tub de sanejament de diàmetre nominal 315 mm, de PVC de doble paret,
exterior corrugat i interior llis, color teula RAL8023,rigidès anular nominal 8 kN/m², SN8, segons
UNE-EN 13476-1, unió amb junta elàstica de campana, col·locat al fons de la rasa. Inclòs execució
de junts i p.p. de peces especials. Tot inclòs i completament acabat.

Residuals
PRE-PR1 1 43,00 43,00

43,000

04.08 m   Tub PEAD ó Polipropilè DN400mm                                  

Tub PEAD ó Polipropilè DN 400 mm, doble paret,  corrugada exterior i llisa interior, resistència a l'ai-
xafament SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, prev ist per a una pressió interior de 1kg/cm2,
unions mitjançant junta elàstica inclosa al tub, col·locat al fons de la rasa. Inclou aquesta unitat el sub-
ministrament, col·locació i la unió entre tubs. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

Pluv ials
PP1-PP3 1 35,00 35,00

35,000

04.09 m   Tub PEAD ó Polipropilè DN500mm                                  

Tub PEAD ó Polipropilè DN 500 mm, doble paret,  corrugada exterior i llisa interior, resistència a l'ai-
xafament SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, prev ist per a una pressió interior de 1kg/cm2,
unions mitjançant junta elàstica inclosa al tub, col·locat al fons de la rasa. Inclou aquesta unitat el sub-
ministrament, col·locació i la unió entre tubs. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

Pluv ials
PPE-PP1 1 6,00 6,00

6,000

04.10 m3  Recobriment protector exterior formigó R=20 N/mm2               

Recobriment protector exterior de formigó de resistència 20 N/mm2, per a claveguera

Prev isió pendent d'acceptació 1 5,00 0,80 0,70 2,80

2,800

04.11 u   Pou registre D=100cm fins H=1.60 metres per tubs D=300/600 + 10c

Pou de registre de 100 cm de diàmetre i fins a 1.60 metres d'Alçada  construit sobre solera de formi-
gó de 10 cm de gruix , base d'obra de maó calat de 30cm de gruix , arrebossada i lliscada per dins,
tronc construït amb peces prefabricades incloses barilles per a centrament, con prefabricat de 92 cm
d'alçada, Bastiment i tapa de fundicio articulada amb tancament de seguretat o similar amb gravat
anagrama ajuntament i tipus de servei, de D 70 cm, model R1/R3 de FDF segons ubicació i graons
per a pou de registre de Polipropilè reforçat amb Barnilla d'acer, de 215x364 mm, amb rodó de D 31
mm clavat amb morter epoxi, incloses connexions a col·lectors i embornals totalment acabat segons
plànols de detall.

Residuals
PR1 1 1,00

1,000

04.12 u   Pou registre D=100cm, 1.60<H<2.00 metres per tubs D=300/600+10cm

Pou de registre de 100 cm de diàmetre d'alçada entre 1.60 i 2.00 metres  construit sobre solera de
formigó de 10 cm de gruix , base d'obra de maó calat de 30cm de gruix , arrebossada i lliscada per
dins, tronc construït amb peces prefabricades incloses barilles per a centrament, con prefabricat de 92
cm d'alçada, Bastiment i tapa de fundicio articulada amb tancament de seguretat o similar amb gravat
anagrama ajuntament i tipus de servei, de D 70 cm, model R1/R3 de FDF segons ubicació  i graons
per a pou de registre de Polipropilè reforçat amb Barnilla d'acer, de 215x364 mm, amb rodó de D 31
mm clavat amb morter epoxi, incloses connexions a col·lectors i embornals totalment acabat segons
plànols de detall.

Pluv ials

 Pàgina 3

PP1 1 1,00
PP2 1 1,00
PP3 1 1,00

3,000

04.13 u   Escomesa Resid. tub PVC D=315mm, fita seny. prot. amb form.     

Escomesa d'aigües Residuals mitjançant tuberia PVC de doble paret color teula de 315mm de dià-
metre, classe SN8, de longitud màxima 10m. Unió directe a pou. Inclosa excavació, terraplè, con-
nexió a col·lector,protecció amb formigó i formació de fita en parcel·la amb tub D=100 omplert de for-
migó i brida cega. Tot inclós i totalment acabat.

Escomesa Escola 1 1,00

1,000

04.14 u   Escomesa Pluvials tub PE d=400mm,fita seny. prot. amb form.     

Escomesa d'aigües Pluv ials mitjançant tuberia POLIETILÈ corrugat de doble paret color negre de
400mm de diàmetre, classe SN8, de longitud màxima 10m. Unió directe a pou. Inclosa excavació,
terraplè, connexió a col·lector,protecció amb formigó i formació de fita en parcel·la amb tub D=100
omplert de formigó i brida cega. Tot inclós i totalment acabat.

Escomesa escola 1 1,00

1,000

04.15 u   Pou Sorrer 0.90x0,40x1,50m amb reixa tipus B-30AD-D400 de Fàbreg

Formació de pou sorrer construït amb paret de gero de 15cm de gruix , arrebossat i lliscat interior, de
0.90x0.40x1.50m de mides interiors, construit sobre solera de formigó de 10 cm de gruix . Inclòs
marc i reixa construida en fosa model B-30AD-D400, de 1ut de 1,00x0,50m amb forats de 40x40mm
i connexió a col·lector de pluv ials amb tub de PE corrugat de doble paret Ø315mm.  Inclou excava-
ció i reblert de terres, càrrega sobre camió, transport a abocador, descàrrega i cànon abocament. In-
clou material i mà d'obra necessària.  Inclou material i mà d'obra necessària. Tot inclòs completament
acabat segons indicacions de la direcció facultativa.

Pou sorrer 1 1,00

1,000

04.16 u   Pou sorrer 0.90x0.90x1,50m amb reixa tipus B-30AD-D400 de Fàbreg

Formació de pou sorrer construït amb  paret de gero de 15cm de gruix , arrebossat i lliscat interior, de
0.90x0.90x1.50m de mides interiors, construit sobre solera de formigó de 10 cm de gruix . Inclòs
marc i reixa construida en fosa model B-30AD-D400, de 2ut de 1,00x0,50m amb forats de
40x40mm. Inclou connexió directe a pou de xarxa de pluv ials amb tub de PE corrugat de doble pa-
ret Ø400mm i protegit amb formigó. Inclou excavació i reblert de terres, càrrega sobre camió, trans-
port a abocador, descàrrega i cànon abocament. Inclou material i mà d'obra necessària. Tot inclòs
completament acabat segons indicacions de la direcció facultativa.

Total 2 2,00

2,000

04.17 ml  Tubs per embornals i reixes 315mm. Protegit amb formigó         

Subministrament i Col·locació de tub de polietilè corrugat de doble paret de 315 mm de diàmetre per a
embornals i reixes, inclosa excavació de la rasa, terraplè de la rasa, amb material sel·leccionat i
part proporcional de connexió al col·lector de clavagueram. Protegit amb formigó.

Pou sorrer 1 19,00 19,00
2 3,00 6,00

Prev isió pendent d'acceptació 1 5,00 5,00

30,000

04.18 m   Formació cuneta a cel obert 1.00x0.30m                          

Formació de cuneta en terreny natural, a cel obert, amb mitjans mecànics, de 1.00 metres d'amplada
x 0.30 metres de profunditat.



AMIDAMENTS
Proj. millora urb. i portada serveis al terreny nova escola     
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

Cuneta terres 1 15,00 15,00

15,000

04.19 u   Connexió a Xarxa Existent                                       

Connexió a Xarxa Existent

Connex ió Pou residuals 1 1,00
Connex ió Pou pluv ials 1 1,00

2,000
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CAPITOL 05 XARXA AIGUA POTABLE                                             
SUBCAPITOL 05.01 OBRA CIVIL                                                      

05.01.01 m3  Cata manual en qualsevol tipus de material                      

Cata manual en qualsevol tipus de material per a la localització de serveis a mantenir: gas, aigua, te-
lefon i electricitat. Inclós enderroc i reposició de ferm. Inclou excavació, càrrega sobre camió, trans-
port a abocador, descàrrega i cànon abocament.  Inclou el posterior terraplenat, compactat de les ter-
res.

Total 2 1,50 1,50 1,00 4,50

4,500

05.01.02 m   Tall paviments asfàltics disc                                   

Tall de pav iments asfàltics de qualsevol tipus amb disc de diamant, per a Formació d'aresta Regular
de Paviment Ex istent, per tal de procedir a l'entrega del nou pav iment.

Connex ió a x arx a ex ist 2 3,00 6,00
2 1,50 3,00

9,000

05.01.03 m2  Enderroc i reposició pav.asfàltic                               

Enderroc i reposició de pav iment asfàltic ex istent, de les mateixes característiques que el enderrocat.
Inclòs enderroc i reposició de base de formigó i reposició de capes suport. Inclou excavació, càrrega
sobre camió, transport a abocador, descàrrega i cànon abocament.  Tot inclòs completament acabat.

Connex ió a x arx a ex ist 1 3,00 1,50 4,50

4,500

05.01.04 m3  Excav.rasa,amp:<=2m,fond.=<=4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrr

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny
(inclós roca), amb retro excavadora i càrrega mecànica del material excavat a camió i transport dins
de la mateixa obra. Inclós pas per sota escomeses ex istents. Inclosa baixada de rendiment per a
protecció de servei. Inclosa baixada de rendiment per a protecció de servei.

PE125 1 45,00 0,40 0,90 16,20
1 15,00 0,40 0,90 5,40

Prev isió pendent d'acceptació 1 10,00 0,40 0,90 3,60

25,200

05.01.05 m3  Rebliment+picon.rasa, sorra reciclada granulometria 0/5mm       

Rebliment i piconatge de rasa, amb sorra reciclada granulometria de 0 a 5mm, en tongades de gruix
de fins a 25 cm., utilitzant corró v ibratori per a compactar.

PE125 1 45,00 0,40 0,30 5,40
1 15,00 0,40 0,30 1,80

Prev isió pendent d'acceptació 1 10,00 0,40 0,30 1,20

8,400

05.01.06 m3  Rebliment+picon.rasa,mat.selec.,g<=30cm,corró Prestec           

Rebliment i piconatge de rasa, amb material seleccionat procedent de préstec, en tongades de gruix
fins a 30 cm, utilitzant corró v ibratori per a compactar, amb compactació del 95 %  PM.

PE125 1 45,00 0,40 0,60 10,80
1 15,00 0,40 0,60 3,60

Prev isió pendent d'acceptació 1 10,00 0,40 0,60 2,40

16,800

05.01.07 ml  Sub. i col. de cinta senyalitzadora                             

subministrament de col·locació de cinta senyalitzadora de servei urbanístic, de color i rotulació ade-
quat al servei senyalitzat.

PE125 1 45,00 45,00



AMIDAMENTS
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

1 15,00 15,00
Prev isió pendent d'acceptació 1 10,00 10,00

70,000

05.01.08 u   Pericó per Hidrant aigua potable                                

Formació de pou circular de D=120cm per Hidrant d'aigua potable amb solera de formigó H-20 de
10cm de gruix , paret de mao calat de 15 cm de gruix ,arrebossat i lliscat per dins amb morter mix t
1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l inclos subministramenti col·locació de Tapa per a
pou de registre de fundicio mecanitzat amb gravat anagrama ajuntament i tipus de servei, de D 70
cm, col·locat amb morter mix t 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Hidrant 1 1,00

1,000

05.01.09 ut  Arqueta per a vàlvula d'eix vertical                            

Formació d'arqueta per a vàlvula d'aigua potable d'eix  vertical amb tub de PVC de diàmetre 125/160
mm, reforzat amb formigó i marc i tapa de fosa de 300 mm de diàmetre

Prev isió pendent d'acceptació 1 1,00

1,000

05.01.10 m3  Formació de massacot de formigó tipus HM-20.                    

Formació de massacot de formigó tipus HM-20 per a cantonades i canv is de direcció. Tot inclòs to-
talment acabat segons indicacions companyia d'aigua.

Prev isió pendent d'acceptació 2 0,80 0,80 0,80 1,02

1,020

05.01.11 ut  Obra civil conexió a xarxa existent                             

Treballs d'obra civ il necessaris per a la connexió a xarxa ex istent inclosos formació de massacot de
formigó tipus HM-20 per a cantonades i canv is de direcció en connexions. Tot inclòs i totalment aca-
bat segons indicacions companyia d'aigua.

Connex ió 1 1,00

1,000

05.01.12 u   Pou de registre DN600 de fins a 1,5m de prof. xarxa aigua       

Construcció de pou de registre de DN600mm de fins a 1,5 ml de profunditat mitjançant formació de
mitja canya amb rajol ceràmic resistent i arqueta tronco-cònica prefabricada de formigó aferrat amb
morter de ciment porland. Inclou marc i tapa de fundició dúctil.

Prev isió pende t d'acceptació 1 1,00

1,000
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SUBCAPITOL 05.02 INSTAL·LACIÓ                                                    
05.02.01 m   Tub PE 100,DN=125mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN 12201-2,soldat,

Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nomi-
nal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de
plàstic i col·locat al fons de la rasa.

Total 1 45,00 45,00
1 15,00 15,00

Prev isió pendent d'acceptació 1 10,00 10,00

70,000

05.02.02 u   Vàlvula comporta fosa p/tub polietilè D125mm                    

Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de polietilè, per a una PN 16 bar, de D
125 mm. Inclòs tub de polietilè per connexió, subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs com-
pletament acabat.

Prev isió pendent d'acceptació 1 1,00

1,000

05.02.03 u   Hidrant soterrat Belgicast BV-05-03 o equivalent.               

Hidrant soterrat tipus Belgicast BV-05-03 o equivalent, totalment equipat amb arqueta i senyalització
vertical. Inclou subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

Hidrant 1 1,00

1,000

05.02.04 u   SiC de tap injectable de PE AD PN-10 DN125mm                    

Subministre i col·locació de tap injectable de PE AD PN-10 DN 125mm.

Total 1 1,00

1,000

05.02.05 u   SiC de colze 90º injectable PE AD PN-10 DN 125mm                

Subministre i col·locació de colze 90º injectable PE AD PN-10 DN 125mm.

Total 1 1,00

1,000

05.02.06 u   Prova de càrrega de pressió sobre la canonada instal·lada       

Prova de càrrega de pressió sobre la canonada instal·lada, mitjanánt maquinària especial Karcher
fins a una pressió màxima de 10 Atmòsferes durant un periode de prova de 30min (mín ). Inclou
transport i certificat de qualitat d'acceptació/negació.

Total 1 1,00

1,000

05.02.07 ut  Neteja de la instal·lació i prova de desinfecció                

Neteja de la instal·lació i prova de desinfecció certificat per laboratori homologat.

Total 1 1,00

1,000

05.02.08 u   Connexió a xarxa existent de PVC DN125                          

Connexió a xarxa ex istent de PVC DN125mm mitjançant Te injectable DN125/125mm, 3ut vàlvu-
les de comporta amb eix  d'acer inox idable de DN100mm i arquetes, topes brida, brides boges, jun-
tes elastomèriques i cargols zincats 16x20 mm, maniguets electrosoldables, unions per PVC DN125
mm i accessoris varis. Segons pressupost OB/34 de Prodaisa.

Total 1 1,00

1,000



AMIDAMENTS
Proj. millora urb. i portada serveis al terreny nova escola     
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 06 XARXA ELÈCTRICA BT                                              
SUBCAPITOL 06.01 OBRA CIVIL XARXA ELÈCTRICA                                      

06.01.01 m3  Cata manual en qualsevol tipus de material                      

Cata manual en qualsevol tipus de material per a la localització de serveis a mantenir: gas, aigua, te-
lefon i electricitat. Inclós enderroc i reposició de ferm. Inclou excavació, càrrega sobre camió, trans-
port a abocador, descàrrega i cànon abocament.  Inclou el posterior terraplenat, compactat de les ter-
res.

Total 4 1,00 1,00 1,00 4,00

4,000

06.01.02 m   Tall paviments asfàltics disc                                   

Tall de pav iments asfàltics de qualsevol tipus amb disc de diamant, per a Formació d'aresta Regular
de Paviment Ex istent, per tal de procedir a l'entrega del nou pav iment.

c/ Figueres 2 115,00 230,00

230,000

06.01.03 m2  Enderroc i reposició pav.asfàltic                               

Enderroc i reposició de pav iment asfàltic ex istent, de les mateixes característiques que el enderrocat.
Inclòs enderroc i reposició de base de formigó i reposició de capes suport. Inclou excavació, càrrega
sobre camió, transport a abocador, descàrrega i cànon abocament.  Tot inclòs completament acabat.

c/ Figueres 1 115,00 1,00 115,00

115,000

06.01.04 m   Tall amb radial paviment vorera                                 

de Tall mitjançant Radial per a Formació d'aresta Regular de Paviment Ex istent, per tal de procedir a
l'entrega del nou pav iment.

c/ Figueres 2 1,50 3,00

3,000

06.01.05 m2  Enderroc i reposició pav.form.                                  

Enderroc i reposició de pav iment de formigó ex istent, de les mateixes característiques que el ender-
rocat.  Inclòs enderroc i reposició de base de formigó i reposició de les capes suport. Inclou excava-
ció, càrrega sobre camió, transport a abocador, descàrrega i cànon abocament. Tot inclòs completa-
ment acabat.

c/ Figueres 2 1,50 3,00

3,000

06.01.06 m3  Excav.rasa,amp:<=2m,fond.=<=4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrr

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny
(inclós roca), amb retro excavadora i càrrega mecànica del material excavat a camió i transport dins
de la mateixa obra. Inclós pas per sota escomeses ex istents. Inclosa baixada de rendiment per a
protecció de servei. Inclosa baixada de rendiment per a protecció de servei.

Calçada 1 115,00 0,40 0,90 41,40
Vial peatonal 1 40,00 0,40 0,90 14,40
Plaça 1 30,00 0,40 1,10 13,20
Fora àmbit 1 75,00 0,40 0,90 27,00
Prev isió pendent d'acceptació 1 20,00 0,40 0,90 7,20

103,200

06.01.07 m3  Rebliment+picon.rasa,mat.selec.,g<=30cm,corró Prestec           

Rebliment i piconatge de rasa, amb material seleccionat procedent de préstec, en tongades de gruix
fins a 30 cm, utilitzant corró v ibratori per a compactar, amb compactació del 95 %  PM.

Calçada 1 115,00 0,40 0,70 32,20
Vial peatonal 1 40,00 0,40 0,70 11,20
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Plaça 1 30,00 0,40 0,90 10,80
Fora àmbit 1 75,00 0,40 0,70 21,00
Prev isió pendent d'acceptació 1 20,00 0,40 0,70 5,60

80,800

06.01.08 ml  Sub. i col. de cinta senyalitzadora + placa                     

subministrament de col·locació de cinta senyalitzadora i placa metàl·lica de servei urbanístic, de color
i rotulació adequat al servei senyalitzat.

Calçada 1 115,00 115,00
Vial peatonal 1 40,00 40,00
Plaça 1 30,00 30,00
Fora àmbit 1 75,00 75,00
Prev isió pendent d'acceptació 1 20,00 20,00

280,000

06.01.09 m   2 Tub flex.corru.PE,dn=160mm, col·locat en rasa i protegit amb f

2 Tub flex ible corrugat de POLIETILÈ, de 160 mm de diàmetre nominal i 4.25 mm de gruix  amb grau
de resistència al xoc 7 i muntat com a canalització soterrada protegit amb formigó HM-20/P/20/I
.

Calçada 1 115,00 115,00
Vial peatonal 1 40,00 40,00
Plaça 1 15,00 15,00
Fora àmbit 1 75,00 75,00
Prev isió pendent d'acceptació 1 20,00 20,00

265,000

06.01.10 m   3 Tub flex.corru.PE,dn=160mm, col·locat en rasa i protegit amb f

3 Tub flex ible corrugat de POLIETILÈ, de 160 mm de diàmetre nominal i 4.25 mm de gruix  amb grau
de resistència al xoc 7 i muntat com a canalització soterrada protegit amb formigó HM-20/P/20/I
.

Plaça 1 15,00 15,00

15,000

06.01.11 ut  Sub i Col de Sòcol per a CS + CGP                               

Subministrament i Col·locació de Sòcol per a CS + CGP tipus normalitzat companyia subministra-
dora o similar per a instal·lació de Caixa de Protecció d'abonat.

Escomesa escola 1 1,00

1,000

06.01.12 u   Fonament suport de formigó HV 1000 DAN                          

Pal formigó 1 1,00

1,000

06.01.13 ut  Treballs d'obra civil de connexió a xarxa existent aeri-sot     

Partida alçada a justificar dels treballs d'obra civ il necessaris per a la connexió amb la xarxa ex is-
tent, mitjançant conversió aèri soterrani, amb col·locació de tub d'acer galvanitzat i pintat protegit. To-
talment acabat segons estudi Endesa i seguint indicacions de la companyia subministradora.

Connex ió a pal 1 1,00

1,000



AMIDAMENTS
Proj. millora urb. i portada serveis al terreny nova escola     
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

SUBCAPITOL 06.02 INSTAL·LACIÓ XARXA ELÈCTRICA                                    
06.02.01 ut  Obra civil i Instal·lació elèctrica s/conveni ENDESA 9030882    

Treballs relacionats en conveni núm. 9030882 de Fecsa Endesa corresponents a les noves instal·la-
cions de xarxa. Inclou treballs d'obra civ il i instal·lació. Inclòs obtenció de permisos oficials i particu-
lars . Tot inclòs i totalment acabat segons requeriments companyia elèctrica.

Total 1 1,00

1,000

06.02.02 ut  Obra civil i Instal·lació elèctrica s/conveni ENDESA 9030837    

Treballs relacionats en conveni núm. 9030837 de Fecsa Endesa corresponents a la nova extensió
de xarxa. Inclou treballs obra civ il i instal·lació. Inclòs obtenció de permisos oficials i particulars . Tot
inclòs i totalment acabat segons requeriments companyia elèctrica.

Total 1 1,00

1,000

06.02.03 ut  Deducció OBRA CIVIL conveni ENDESA segons núm.9030882           

Deducció treballs obra civ il segons conveni 9030882. Aquestes partides s'han valorat separadament
en el pressupost del present projecte.

Treb.Obra civ il conv eni ENDESA -1 -1,00

-1,000

06.02.04 ut  Deducció OBRA CIVIL conveni ENDESA segons núm.9030837           

Deducció treballs obra civ il segons conveni 9030837. Aquestes partides s'han valorat separadament
en el pressupost del present projecte.

Treb.Obra civ il conv eni ENDESA -1 -1,00

-1,000

06.02.05 ut  Drets de supervisió a pagar a ENDESA                            

Import corresponent a Drets de superv isió a pagar a ENDESA en cas de que no executi l'obra di-
rectament Endesa.

Conv eni 9030882 1 1,00
Conv eni 9030837 1 1,00

2,000
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CAPITOL 07 XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC                                         
SUBCAPITOL 07.01 OBRA CIVIL                                                      

07.01.01 m3  Cata manual en qualsevol tipus de material                      

Cata manual en qualsevol tipus de material per a la localització de serveis a mantenir: gas, aigua, te-
lefon i electricitat. Inclós enderroc i reposició de ferm. Inclou excavació, càrrega sobre camió, trans-
port a abocador, descàrrega i cànon abocament.  Inclou el posterior terraplenat, compactat de les ter-
res.

Total 2 1,00 1,00 1,00 2,00

2,000

07.01.02 m   Tall amb radial paviment vorera                                 

de Tall mitjançant Radial per a Formació d'aresta Regular de Paviment Ex istent, per tal de procedir a
l'entrega del nou pav iment.

Vorera 2 8,00 16,00

16,000

07.01.03 m2  Enderroc i reposició pav.form.                                  

Enderroc i reposició de pav iment de formigó ex istent, de les mateixes característiques que el ender-
rocat.  Inclòs enderroc i reposició de base de formigó i reposició de les capes suport. Inclou excava-
ció, càrrega sobre camió, transport a abocador, descàrrega i cànon abocament. Tot inclòs completa-
ment acabat.

Vorera 1 8,00 0,40 3,20

3,200

07.01.04 m3  Excav.rasa h<=4m,a<=2m,terreny compact.,m.mec.                  

Excavació i càrrega de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte,
amb mitjans mecànics, inclosa càrrega a camió i transport dins de la mateixa obra. Inclós pas per
sota escomeses ex istents.

Vorera ex istent 1 10,00 0,40 0,70 2,80
Vial peatonal 1 35,00 0,40 0,70 9,80
Solar 1 15,00 0,40 0,70 4,20
Prev isió pendent d'acceptació 1 10,00 0,40 0,70 2,80

19,600

07.01.05 m3  Rebliment+picon.rasa, sorra reciclada granulometria 0/5mm       

Rebliment i piconatge de rasa, amb sorra reciclada granulometria de 0 a 5mm, en tongades de gruix
de fins a 25 cm., utilitzant corró v ibratori per a compactar.

Vorera ex istent 1 10,00 0,40 0,20 0,80
Vial peatonal 1 35,00 0,40 0,20 2,80
Solar 1 15,00 0,40 0,20 1,20
Prev isió pendent d'acceptació 1 10,00 0,40 0,20 0,80

5,600

07.01.06 m3  Rebliment+picon.rasa,mat.selec.,g<=30cm,corró Prestec           

Rebliment i piconatge de rasa, amb material seleccionat procedent de préstec, en tongades de gruix
fins a 30 cm, utilitzant corró v ibratori per a compactar, amb compactació del 95 %  PM.

Vorera ex istent 1 10,00 0,40 0,50 2,00
Vial peatonal 1 35,00 0,40 0,50 7,00
Solar 1 15,00 0,40 0,50 3,00
Prev isió pendent d'acceptació 1 10,00 0,40 0,50 2,00

14,000



AMIDAMENTS
Proj. millora urb. i portada serveis al terreny nova escola     
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

07.01.07 m   Canalització 1 tub PE DN=90mm,                                  

Canalització amb 1 tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa,
sense dau de recobriment.

Vorera ex istent 1 10,00 10,00
Vial peatonal 1 35,00 35,00
Solar 1 15,00 15,00
Prev isió pendent d'acceptació 1 10,00 10,00

70,000

07.01.08 ml  Sub. i col. de cinta senyalitzadora                             

subministrament de col·locació de cinta senyalitzadora de servei urbanístic, de color i rotulació ade-
quat al servei senyalitzat.

Vorera ex istent 1 10,00 10,00
Vial peatonal 1 35,00 35,00
Solar 1 15,00 15,00
Prev isió pendent d'acceptació 1 10,00 10,00

70,000

07.01.09 ut  Sub i col de per. pref. 40x40 s/ sol 10cm form. + bastiment i ta

Subministrament i Col·locació de pericó prefabricat de 40x40 sobre solera de formigo HM-20 de 10
cm de gruix  inclos Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm ,
D-400, AMB GRAVAT TIPUS DE SERVEI, remolinat i lliscat parets interiors, col·locat amb morter
mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Total 4 4,00

4,000

07.01.10 u   Fonamentació columna de H=7.00m a H=8.00                        

Fonamentació per a columna de 7.00 a 8.00 metres d'alçada amb sabata de formigó de 0.7 x  0.7 x
0.9m inclosa excavació, encofrat i col·locació d'espàrrecs segons columna.

Total 2 2,00

2,000

07.01.11 ut  Connexió a xarxa existent                                       

Partida alçada a justificar dels treballs d'obra civ il de connexió a la xarxa ex istent.

Connex ió 1 1,00

1,000
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SUBCAPITOL 07.02 INSTAL·LACIÓ                                                    
07.02.01 m   Cond.coure nu,1x35mm2,munt.superf.                              

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

Vorera ex istent 1 10,00 10,00
Vial peatonal 1 35,00 35,00
Solar 1 15,00 15,00
Prev isió pendent d'acceptació 1 15,00 15,00

75,000

07.02.02 m   Cond.coure RV 0,6/1,4x6mm2,col.tub                              

Conductor de coure de designació UNE RV 0,6/1 KV, tetrapolar de secció 4x6 mm2 i col.locat en
tub

Vorera ex istent 1 10,00 10,00
Vial peatonal 1 35,00 35,00
Solar 1 15,00 15,00
Prev isió pendent d'acceptació 1 15,00 15,00

75,000

07.02.03 ut  SiC Columna tipus IGUAZÚ de JOVIR o equivalent, h=8m            

Subministrament i col·locació de columna circular recta tipus IGUAZÚ de Jov ir o equivalent, de 8m
d'alçada i 200mm de diàmetre, per a instal·lació de múltiples lluminàries, d'acer galvanitzat pintada
amb pintura termolacada RAL 9022 acabat mate-texturat (equivalent color gris plata G2 de Salv i).
REFORÇ DOBLE CÈRCOL INTERIOR I CARTEL·LES. Inclou perns anclatge, plantilla i cargols
per a perns i arandeles. Inclosa Caixa de Connexió, tèrmic de protecció i PP de cablejat interior,pi-
queta de posta terra. Totalment instal·lat.

Total 2 2,00

2,000

07.02.04 ut  Lluminària VISIO LIRA P080 de Salvi o eq. LED                   

Subministre i col·locació de lluminària tipus VISIO LIRA de Salv i o equivalent, 2*5M 30K F4M2
PMMA SP D P080, amb model i potència segons estudi lumínic. Gris Plata G2. Inclosa connexió a
caixa de connexions i regulació de LED per ajustar a estudi lumínic, ja que es realitzarà medició amb
luxòmetre. Inclou material i mà d'obra necessària. Totalment instal·lat i acabat.

Total 5 5,00

5,000

07.02.05 u   Memòria tècnica de legalització                                 

Redacció i tramitació de memòria tècnica de legalització de la instal·lació elèctrica.

Total 1 1,00

1,000

07.02.06 u   Connexió Xarxa Existent                                         

Treballs d'instal·lació per a la connexió de la nova xarxa d'enllumenat a la xarxa ex istent. Inclou mà
d'obra i material necessari. Totalment acabat i en correcte funcionament.

Connex ió 1 1,00

1,000



AMIDAMENTS
Proj. millora urb. i portada serveis al terreny nova escola     
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 08 XARXA DE GAS                                                    
SUBCAPITOL 08.01 OBRA CIVIL                                                      

08.01.01 m3  Cata manual en qualsevol tipus de material                      

Cata manual en qualsevol tipus de material per a la localització de serveis a mantenir: gas, aigua, te-
lefon i electricitat. Inclós enderroc i reposició de ferm. Inclou excavació, càrrega sobre camió, trans-
port a abocador, descàrrega i cànon abocament.  Inclou el posterior terraplenat, compactat de les ter-
res.

Total 2 1,00 1,00 1,00 2,00

2,000

08.01.02 m   Tall paviments asfàltics disc                                   

Tall de pav iments asfàltics de qualsevol tipus amb disc de diamant, per a Formació d'aresta Regular
de Paviment Ex istent, per tal de procedir a l'entrega del nou pav iment.

Connex ió 2 3,00 6,00

6,000

08.01.03 m2  Enderroc i reposició pav.asfàltic                               

Enderroc i reposició de pav iment asfàltic ex istent, de les mateixes característiques que el enderrocat.
Inclòs enderroc i reposició de base de formigó i reposició de capes suport. Inclou excavació, càrrega
sobre camió, transport a abocador, descàrrega i cànon abocament.  Tot inclòs completament acabat.

Connex ió 1 3,00 0,40 1,20

1,200

08.01.04 m3  Excav.rasa h<=4m,a<=2m,terreny compact.,m.mec.                  

Excavació i càrrega de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte,
amb mitjans mecànics, inclosa càrrega a camió i transport dins de la mateixa obra. Inclós pas per
sota escomeses ex istents.

Vial 1 45,00 0,40 0,70 12,60
Cul de sac 1 15,00 0,40 0,70 4,20

16,800

08.01.05 m3  Rebliment+picon.rasa, sorra reciclada granulometria 0/5mm       

Rebliment i piconatge de rasa, amb sorra reciclada granulometria de 0 a 5mm, en tongades de gruix
de fins a 25 cm., utilitzant corró v ibratori per a compactar.

Vial 1 45,00 0,40 0,30 5,40
Cul de sac 1 15,00 0,40 0,30 1,80

7,200

08.01.06 m3  Rebliment+picon.rasa,mat.selec.,g<=30cm,corró Prestec           

Rebliment i piconatge de rasa, amb material seleccionat procedent de préstec, en tongades de gruix
fins a 30 cm, utilitzant corró v ibratori per a compactar, amb compactació del 95 %  PM.

Vial 1 45,00 0,40 0,40 7,20
Cul de sac 1 15,00 0,40 0,40 2,40

9,600

08.01.07 ml  Sub. i col. de cinta senyalitzadora                             

subministrament de col·locació de cinta senyalitzadora de servei urbanístic, de color i rotulació ade-
quat al servei senyalitzat.

Vial 1 45,00 45,00
Cul de sac 1 15,00 15,00

60,000
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08.01.08 ut  Arqueta registre clau de pas                                    

Arqueta registre per a clau de pas. Inclou marc i tapa 200 x 150 mm AMB GRAVAT TIPUS DE
SERVEI

Clau de pas 1 1,00

1,000

08.01.09 ut  Sub i col de per. pref. 40x40 s/ sol 10cm form. + bastiment i ta

Subministrament i Col·locació de pericó prefabricat de 40x40 sobre solera de formigo HM-20 de 10
cm de gruix  inclos Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm ,
D-400, AMB GRAVAT TIPUS DE SERVEI, remolinat i lliscat parets interiors, col·locat amb morter
mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Total 1 1,00

1,000

08.01.10 ut  Estintolament de creuament canonada gas existent                

Treballs d'estintolament del creuament de canonada de gas ex istent en la franja d'obertura de la nova
rasa de pas de serveis. Seguint indicacions de la direcció facultativa. Inclou material i mà d'obra ne-
cessària.

Prev isió pendent d'acceptació 1 1,00

1,000

08.01.11 ut  Obra civil conexió a xarxa existent                             

Treballs d'obra civ il necessaris per a la connexió a xarxa ex istent inclosos formació de massacot de
formigó tipus HM-20 per a cantonades i canv is de direcció en connexions. Tot inclòs i totalment aca-
bat segons indicacions companyia d'aigua.

Connex ió 1 1,00

1,000
SUBCAPITOL 08.02 INSTAL·LACIÓ                                                    

08.02.01 m   Tub hdpe d63mm,10bar,soldat,dific.mitjà,col.fons rasa           

Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa, inclosa par proporcional d'elements per a connexions i derivacions.
Aquest preu inclou els costos de material, personal, inspecció, connexions a xarxa ex istent, proves
i legalització de la xarxa.

Vial 1 45,00 45,00
Cul de sac 1 15,00 15,00

60,000

08.02.02 u   Vàlvula interrupció,rosca.,muntada entre tubs.                  

Vàlvula de seguretat de funcionament per interrupció, roscada,  muntada entre tubs. Totalment ins-
tal·lada.

total 1 1,00

1,000

08.02.03 ut  Subministrament i col·locació de brida cega en tuberia          

Subministrament i col·locació de brida cega

Total 1 1,00

1,000

08.02.04 ut  Permisos, gestions i treballs companyia subministradora de gas  

Treballs de Direcció d'obra, superv isió i coordinació de seguretat i salut per part de la companyia
subministradora. Estudi i execució de projecte d'obra companyia. Permisos i taxas companyia. Des-
peses técniques i administratives companyia.

Total 1 1,00
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1,000

08.02.05 ut  Connexió a xarxa de gas existent                                

total 1 1,00

1,000

 Pàgina 10

CAPITOL 09 XARXA TELEFÒNICA                                                

09.01 m3  Cata manual en qualsevol tipus de material                      

Cata manual en qualsevol tipus de material per a la localització de serveis a mantenir: gas, aigua, te-
lefon i electricitat. Inclós enderroc i reposició de ferm. Inclou excavació, càrrega sobre camió, trans-
port a abocador, descàrrega i cànon abocament.  Inclou el posterior terraplenat, compactat de les ter-
res.

Total 2 1,00 1,00 1,00 2,00

2,000

09.02 pa  Retirada línies existents                                       

Partida alçada a Justificar de retirada de línies aèries ex istents inclòs "palometes",...

Total 1 1,00

1,000

09.03 m3  Excav.rasa h<=4m,a<=2m,terreny compact.,m.mec.                  

Excavació i càrrega de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte,
amb mitjans mecànics, inclosa càrrega a camió i transport dins de la mateixa obra. Inclós pas per
sota escomeses ex istents.

c/ Figueres 1 15,00 0,40 0,90 5,40
Vial 1 40,00 0,40 0,90 14,40
Plaça 1 20,00 0,40 0,90 7,20

1 12,00 0,40 0,90 4,32
Prev isió pendent d'acceptació 1 10,00 0,40 0,90 3,60

34,920

09.04 m3  Rebliment+picon.rasa,mat.selec.,g<=30cm,corró Prestec           

Rebliment i piconatge de rasa, amb material seleccionat procedent de préstec, en tongades de gruix
fins a 30 cm, utilitzant corró v ibratori per a compactar, amb compactació del 95 %  PM.

c/ Figueres 1 15,00 0,40 0,60 3,60
Vial 1 40,00 0,40 0,60 9,60
Plaça 1 20,00 0,40 0,60 4,80

1 12,00 0,40 0,60 2,88
Prev isió pendent d'acceptació 1 10,00 0,40 0,60 2,40

23,280

09.05 ml  Sub. i col. de cinta senyalitzadora                             

subministrament de col·locació de cinta senyalitzadora de servei urbanístic, de color i rotulació ade-
quat al servei senyalitzat.

c/ Figueres 1 15,00 15,00
Vial 1 40,00 40,00
Plaça 1 20,00 20,00

1 12,00 12,00
Prev isió pendent d'acceptació 1 10,00 10,00

97,000

09.06 m   Canalit. formigonada 2tubs PVC rígid D=63mm                     

Canalització amb dos tubs de PVC rígids de d 63 mm, amb guia de plàstic, inclòs prisma de formigó
de 40x20cm i  col·locació d'una banda de protecció i avís de plàstic a la part superior de la rasa

Plaça 1 10,00 10,00
1 20,00 20,00
1 12,00 12,00

Prev isió pendent d'acceptació 1 10,00 10,00

52,000
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09.07 m   Canalització formigonada 4tubs PVC rígid D=63mm                 

Canalització amb quatre tubs de PVC rígids de d 63 mm, amb guia de plàstic, inclòs prisma de for-
migó de 40x20cm i  col·locació d'una banda de protecció i avís de plàstic a la part superior de la rasa

c/ Figueres 1 15,00 15,00
Vial 1 30,00 30,00
Prev isió pendent d'acceptació 1 10,00 10,00

55,000

09.08 u   Pericó regist.form.prefabricat.p/instal.telefonia MF-II         

Pericó de registre prefabricat de formigó armat tipus MF-II o equivalent per a instal·lacions de telefo-
nia, incloent tapa de fosa dúctil de Telefónica D400, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I
de 15 cm de gruix . Inclós ferratges. Totalment instal·lada.

Arq. M 1 1,00

1,000

09.09 u   Pericó regist.form.prefabricat.p/instal.telefonia DMF           

Pericó de registre prefabricat de formigó armat tipus DMF o equivalent per a instal·lacions de telefo-
nia, incloent tapa de fosa D-400 amb gravat tipus de servei, col·locada sobre solera de formigó
HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix . Inclós ferratges. Totalment instal·lada.

Arq. DM 4 4,00

4,000

09.10 u   Obturador estanc D. 63 mm                                       

Obturador estanc per a conducte de diàmetre 63 mm. Inclou subministrament i col·locació Tot inclòs.

Escomesa 2 2,00

2,000

09.11 u   Connexió a xarxa existent - conversió aeri-soterrani            

Connexió a Xarxa ex istent mitjançant formació de conversió aeri soterrani, amb 2c PVC63mm a ba-
se de poste.  Deixant la connexió totalment acabada i en perfecte funcionament.

Conv ersió aeri-soterrani 2 2,00

2,000

09.12 m   Escomesa 2 tub PE d=63 mm                                       

Subministrament i col·locació de 2 tubs de Polietilè de D=63mm per a formació d'escomesa Telefoni-
ca

Escola 1 5,00 5,00

5,000
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CAPITOL 10 SENYALITZACIÓ                                                   
SUBCAPITOL 10.01 SENYALITZACIÓ VERTICAL                                          

10.01.01 u   Placa triangular p/senyal.tràn. alumini.+pint.,90cm,làm. retro  

Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini i pintat, de 90 cm de costat, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

P-21 1 1,00

1,000

10.01.02 u   Placa circ. p/senyal.tràn. alumini.+pint. d=60cm làm. retrorre  

Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

R-101 1 1,00

1,000

10.01.03 u   Placa octogonal p/senyal.tràn.,alumini.+pint., 60cm làm. retro  

Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmi-
na retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

R-2 1 1,00

1,000

10.01.04 u   Placa inform. p/senyal.tràn.,alumini.+pint. 40x60cm làm. retro  

Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini i pintat, de 40x60 cm, acabada amb làmina retror-
reflectora classe RA2, fixada mecànicament

Total 1 1,00

1,000

10.01.05 m   Suport rect.,tub alumini.100x50x3mm,formigonat                  

Suport rectangular de tub d'alumini de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat

1 seny al 1 2,80 2,80
2 seny als 1 3,30 3,30
Prev isió pendent d'acceptació 1 2,80 2,80

8,900

10.01.06 pa  Retirada de senyals existents i transport a magatzem municipal  

Partida alçada dels treballs de retirada de senyals ex istents i transport a magatzem municipal per a la
seva futura reutilització. Inclou càrrega, transport a magatzem municipal i descàrrega.

Prev isió pendent d'acceptació 2 2,00

2,000
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SUBCAPITOL 10.02 TANQUES                                                         
10.02.01 ml  Reixat acer h=1,8 m,tela met.torsió simp.,galv.                 

Reixat d'acer d'alçària 1,8 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm
de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3
m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a cantonades i punts singulars. Inclòs realit-
zació de fonamentacions de 50x50x50cm. Tot inclòs i completament acabat segons indicacions de la
DIrecció Facultativa.

Delimitació finca v eïna 1 10,00 10,00

10,000

 Pàgina 12

CAPITOL 11 PREVISIÓ AFECTACIÓ SERVEIS EXISTENTS                            

11.01 ut  Partida alçada justificar dels treballs de reposició de serveis 

Partida alçada a justificar dels treballs de reposició i subministrament prov isional dels diferents ser-
veis ex istents que es puguin veure afectats durant les obres, a causa d'afectacions a la xarxa ex is-
tents.

Prev isió pendent d'acceptació 1 1,00

1,000

11.02 ml  Treballs de reparació de peu de façana                          

Treballs de reparació de peu de façana per descalçament i/o deteriorament de la mateixa a causa de
l'obertura de rasa per a pas de serveis i/o entrega amb la nova rasant del carrer. Inclou material i mà
d'obra necessària. Inclou morters de reparació i/o peces de façana. Inclou repintat de la façana en
cas necessari. Totalment acabat segons indicacions de la direcció facultativa. Inclou gestió permisos
particulars.

Edifici ex istent 1 45,00 1,50 67,50

67,500
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CAPITOL 12 TRANSPORT I GESTIÓ DE RESIDUS                                   

12.01 m3  Transp.terres,instal.gestió terres,camió 12t,carreg.mec.        

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de terres o altra obra, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, inclòs canon d'abocament.

Ex c. caix a pav iment 1,2 470,00 564,00
Ex cav ació 1,2 336,00 403,20
Rasa pluv ials i residuals 1,2 135,00 162,00
Rasa aigua 1,2 25,20 30,24
Rasa BT 1,2 103,20 123,84
Rasa enllumenat 1,2 19,60 23,52
Rasa gas 1,2 16,80 20,16
Rasa Telèfon 1,2 34,92 41,90

1.368,860

12.02 m3  Cànon gestió terres sobrants de l'excavació                     

Cànon de gestió de terres sobrants de l'excavació.

Ex c. caix a pav iment 1,2 470,00 564,00
Ex cav ació 1,2 336,00 403,20
Rasa pluv ials i residuals 1,2 135,00 162,00
Rasa aigua 1,2 25,20 30,24
Rasa BT 1,2 103,20 123,84
Rasa enllumenat 1,2 19,60 23,52
Rasa gas 1,2 16,80 20,16
Rasa Telèfon 1,2 34,92 41,90

1.368,860

 Pàgina 13

CAPITOL 13 CONTROL DE QUALITAT                                             

13.01 pa  Control de Qualitat                                             

Partida alçada a justificar de la part destinada a Control de Qualitat.

1,000

13.02 ut  Inspecció video escomeses, embornals i drenatges                

Inspecció amb càmera tv-v ídeo de la xarxa de clavegueram (pluv ials i residuals) pel control de la
correcta execució de la canonada. Inclou realització del corresponent informe d'inspecció, amb el se-
güent contingut mínim:
  - Estat de la xarxa amb inclusió dels trams inspeccionats, el número de pous inicial i final dels refe-
rits trams, les incidències i observacions trobades, especificant la posició de la xarxa on s'ha trobat
dita incidència/observació i incloent-hi fotografies.
  - Gràfiques posició-altitud indicant la pendent trobada dels diferents trams de canonada.
  - Referència dels pous, trams de canonada i embornals inspeccionats en un plànol.
  - Arx iu v ídeo, en qualsevol format electrònic que comprengui la inspecció de la totalitat de la xarxa.
La qualitat de les imatges tant en suport electrònic com en suport de paper ha de ser contrastada. El
promotor haurà d'informar a l'Ajuntament de la data de la realització dels controls v isuals amb l'antela-
ció necessària per permetre que els serveis tècnics de l'Ajuntament estiguin presents en el moment
que s'efectuÏn aquests treballs. Tota la informació gràfica en format informàtic ( CAD per exemple ) en
la que hi constin totes les dades de diàmetres, situació de pous de registre, cotes de les generatrius
inferiors de les canonades. Ubicació en planta i alçat de totes les escomeses i diàmetres de les ma-
teixes, quedant supeditada la recepció de la nova xarxa a la verificació "in situ" per part dels serveis
tècnics de l'Ajuntament de les dades entregades pel promotor. Inclosa neteja prèv ia de la xarxa,en
cas necessari. Segons especificacions de la Direcció Facultativa de l'obra. Tot inclòs.

Total 1 1,00

1,000

13.03 ut  Certificat mandrilat Telefónica                                 

Obtenció del certificat del mandrilat de la nova xarxa de telefònica per part de la companyia Telefóni-
ca. Inclou treballs necessaris per a l'obtenció del certificat.

Certificat mandrilat 1 1,00

1,000
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CAPITOL 14 SEGURETAT I SALUT                                               

14.01 u   Seguretat i salut                                               

Pressupost contingut dins l'estudi de seguretat i salut

Total 1 1,00

1,000

 Pàgina 14

CAPITOL 15 AS BUILT                                                        

15.01 ut  Treballs topografia aixecament serveis                          

Realització dels treballs de topografia necessaris per a l'aixecament topogràfic de tots els serveis i
elements de v ialitat executats una vegada finalitzada l'obra. Prescripcions segons Ajuntament i/o Di-
recció Facultativa.

1,000

15.02 ut  Redacció plànols AS BUILT de l'obra                             

Treballs de redacció dels plànols AS BUILT de la planta de pav imentació i plantes de totes els ser-
veis realment executats a l'obra. Segons prescripcions Ajuntament i/o Direcció Facultativa.

1,000

15.03 ut  Reportatge fotogràfic diari                                     

Realització dels treballs de fotografia necessaris per a la realització de un reportatge fotogràfic diaria-
ment de tots els treballs executats a l'obra cada dia. Prescripcions segons Direcció Facultativa.

1,000
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CAPITOL 16 VARIS I  IMPREVISTOS                                             

16.01 pa  Imprevistos obra                                                

Partida alçada a justificar dels diferents treballs a realitzar per a imprev istos de l'obra.

total 1 1,00

1,000

 Pàgina 15
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 CAPÍTOL II - QUADRE DE PREUS Nº1 

Tal i com figura en el subapartat 31-Preus Unitaris de l’apartat de Condicions Generals del document de Plec de 
Condicions: Els preus unitaris que figuren al quadre de preus núm. 1 inclouen sempre, llevat prescripció expressa 

en contra del document contractual el següent: subministrament (inclòs drets de patent, cànon d’extracció, etc.), 
transport, aplec, manipulació i utilització de tots els materials usats a l’execució de la corresponent unitat d’obra; 

les despeses de mà d’obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, instal·lacions, normalment o 
incidentalment, necessàries per acabar la unitat corresponent, i els costos indirectes. 

 

 

 



QUADRE DE PREUS 1
Proj. millora urb. i portada serveis al terreny nova escola     
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 01 ENDERROCS                                                       
01.01 u   Treb. enderroc vorera existent c.Figuere, per entrega nou pav.  515,00

Treballs d'enderroc de vorera ex istent del carrer Figueres per entrega de nou v ial. Inclou demoli-
ció de vorada amb rigola de qualsevol tipus, inclosa la seva base de formigó, amb mitjans mecà-
nics i càrrega de runa sobre camió o contenidor. Incou part proporcional de tall de pav iment de
qualsevol tipus amb disc de diamant, per a Formació d'aresta Regular de Paviment Ex istent, per
tal de procedir a l'entrega del nou pav iment. Incou càrrega sobre camió, transport a abocador,
descàrrega i cànon abocament. Inclou material i mà d'obra necessària. Tot inclós i totalment aca-
bat.

CINC-CENTS QUINZE  EUROS
01.02 u   Talat i extracció arrels                                        41,84

Talat, extracció d'arrels i replenat si s'escau, inclosa la tria i acumulació dels residus a obra amb
contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del material d'enderroc per al seu transport.Tot in-
clòs completament acabat. Inclou transport a abocador, descàrrega i cànon abocament.

QUARANTA-UN  EUROS amb VUITANTA-QUATRE
CÈNTIMS
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CAPITOL 02 MOVIMENT DE TERRES                                              
02.01 m2  Neteja+esbrossada terreny,pala càrreg.,+càrr.mec.s/camió        1,05

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora, inclou el decapatge de la prime-
ra capa de terra i la càrrega mecànica sobre camió. Inclou esbrossada, tria i acumulació dels re-
sidus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del material per al seu transport al
gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. Tot inclòs.

UN  EUROS amb CINC CÈNTIMS
02.02 m3  Excav.p/caixa pav.,terreny compact.(SPT 20-50),pala excav.,+càrr 6,65

Excavació per a caixa de pav iment en qualsevol tipus de terreny, realitzada amb pala excava-
dora i càrrega directa sobre camió.

SIS  EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
02.03 m3  Excavació i càrrega qualsevol terreny                           4,02

Excavació i càrrega de terra per a esplanació en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecà-
nics i càrrega mecànica del material excavat a camió. Inclosa baixada de rendiment per a pro-
tecció de servei.

QUATRE  EUROS amb DOS CÈNTIMS
02.04 m3  Terraplenada/picon.caixa pav.mat.selecc.g<=25cm,95%PM           8,72

Terraplenada i piconatge per a caixa de pav iment, trasdós i intradós de mur contenció amb mate-
rial seleccionat, procedent de la mateixa obra, en tongades de fins a 25 cm, amb una compacta-
ció del 95%  del PM inclòs humectació i el refí i compactació de la caixa per a pav iments i vore-
ra.

VUIT  EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS
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CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 03 PAVIMENTACIÓ                                                    
03.01 m3  Base granular 95% tot-u reciclat                                16,33

Base granular de tot-u reciclat compactada. Inclou subministrament, estesa, refí i compactació al
95%  PM capa sub-base, si s'escau. Tot inclòs.

SETZE  EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS
03.02 m   Vorada recta form., DC, tipus T-2, (25x15cm), B, H, T(R-5MPa)   19,61

Vorada recta de peces de formigó, doble capa, tipus T-2 o equivalent, amb secció de 25x15 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flex ió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó, i rejuntada amb
morter, incloent possibles excavacions per a la col·locació del formigó, encofrats laterals i talls
per a encaixos. Inclou p.p. de treballs de replanteig i formació de pendents. Nivell acabat control
intens. Totalment acabat.

DINOU  EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS
03.03 m   Rigola de formigó H-20 "in situ" de 50cm d'amplada              19,06

De rigola de formigó H-20 "in situ" de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm., de 50 cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat.

DINOU  EUROS amb SIS CÈNTIMS
03.04 u   Gual amb vorada enfonsada i vorera rebaixada, base formigó      786,89

Formació de gual amb vorera rebaixada, mitjantçant enfonsament de la vorada i col·locació de
panot municipal amb rampa sobre base de formigó i/o pav iment de formigó amb rampa. Inclou
sibministrament i col·locació de pav iment. Segons plànols de detall i indicacions de la Direcció
Facultativa. Tot inclòs completament acabat.

SET-CENTS VUITANTA-SIS  EUROS amb VUITANTA-NOU
CÈNTIMS

03.05 u   Formació de rampa de sauló per entrega amb pav.camí exist.      463,50
Formació de rampa de sauló compactat amb gruix  variable, per entrega de nou paviment de la
zona de l'aparcament de bicicletes amb paviment de camí ex istent. Inclou material i mà d'obra
necessària. Tot inclòs i totalment acabat.

QUATRE-CENTS SEIXANTA-TRES  EUROS amb
CINQUANTA CÈNTIMS
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CAPITOL 04 XARXA RESIDUALS I  PLUVIALS                                      
04.01 m3  Cata manual en qualsevol tipus de material                      25,75

Cata manual en qualsevol tipus de material per a la localització de serveis a mantenir: gas, ai-
gua, telefon i electricitat. Inclós enderroc i reposició de ferm. Inclou excavació, càrrega sobre ca-
mió, transport a abocador, descàrrega i cànon abocament.  Inclou el posterior terraplenat, com-
pactat de les terres.

VINT-I-CINC  EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS
04.02 m   Tall paviments asfàltics disc                                   5,00

Tall de pav iments asfàltics de qualsevol tipus amb disc de diamant, per a Formació d'aresta Re-
gular de Paviment Ex istent, per tal de procedir a l'entrega del nou pav iment.

CINC  EUROS
04.03 m2  Enderroc i reposició pav.asfàltic                               37,99

Enderroc i reposició de pav iment asfàltic ex istent, de les mateixes característiques que el ender-
rocat. Inclòs enderroc i reposició de base de formigó i reposició de capes suport. Inclou excava-
ció, càrrega sobre camió, transport a abocador, descàrrega i cànon abocament.  Tot inclòs com-
pletament acabat.

TRENTA-SET  EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS
04.04 m3  Excav.rasa,amp:<=2m,fond.=<=4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrr 6,32

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en qualsevol tipus de ter-
reny (inclós roca), amb retro excavadora i càrrega mecànica del material excavat a camió i
transport dins de la mateixa obra. Inclós pas per sota escomeses ex istents. Inclosa baixada de
rendiment per a protecció de servei. Inclosa baixada de rendiment per a protecció de servei.

SIS  EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS
04.05 m3  Rebliment+picon.rasa, sorra reciclada granulometria 0/5mm       11,66

Rebliment i piconatge de rasa, amb sorra reciclada granulometria de 0 a 5mm, en tongades de
gruix  de fins a 25 cm., utilitzant corró v ibratori per a compactar.

ONZE  EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
04.06 m3  Rebliment+picon.rasa,mat.selec.,g<=30cm,corró Prestec           8,38

Rebliment i piconatge de rasa, amb material seleccionat procedent de préstec, en tongades de
gruix  fins a 30 cm, utilitzant corró v ibratori per a compactar, amb compactació del 95 %  PM.

VUIT  EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS
04.07 m   Tub PVC DN=315mm doble paret, SN8, junta elàstica de campana    28,22

Subministre i col·locació de tub de sanejament de diàmetre nominal 315 mm, de PVC de doble
paret, exterior corrugat i interior llis, color teula RAL8023,rigidès anular nominal 8 kN/m², SN8,
segons UNE-EN 13476-1, unió amb junta elàstica de campana, col·locat al fons de la rasa. In-
clòs execució de junts i p.p. de peces especials. Tot inclòs i completament acabat.

VINT-I-VUIT  EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS
04.08 m   Tub PEAD ó Polipropilè DN400mm                                  35,70

Tub PEAD ó Polipropilè DN 400 mm, doble paret,  corrugada exterior i llisa interior, resistència a
l'aixafament SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, prev ist per a una pressió interior de
1kg/cm2, unions mitjançant junta elàstica inclosa al tub, col·locat al fons de la rasa. Inclou aques-
ta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs. Tot inclòs completament acabat, se-
gons plànols.

TRENTA-CINC  EUROS amb SETANTA CÈNTIMS
04.09 m   Tub PEAD ó Polipropilè DN500mm                                  51,78

Tub PEAD ó Polipropilè DN 500 mm, doble paret,  corrugada exterior i llisa interior, resistència a
l'aixafament SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, prev ist per a una pressió interior de
1kg/cm2, unions mitjançant junta elàstica inclosa al tub, col·locat al fons de la rasa. Inclou aques-
ta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs. Tot inclòs completament acabat, se-
gons plànols.

CINQUANTA-UN  EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS
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04.10 m3  Recobriment protector exterior formigó R=20 N/mm2               78,44
Recobriment protector exterior de formigó de resistència 20 N/mm2, per a claveguera

SETANTA-VUIT  EUROS amb QUARANTA-QUATRE
CÈNTIMS

04.11 u   Pou registre D=100cm fins H=1.60 metres per tubs D=300/600 + 10c 494,40
Pou de registre de 100 cm de diàmetre i fins a 1.60 metres d'Alçada  construit sobre solera de
formigó de 10 cm de gruix , base d'obra de maó calat de 30cm de gruix , arrebossada i lliscada
per dins, tronc construït amb peces prefabricades incloses barilles per a centrament, con prefabri-
cat de 92 cm d'alçada, Bastiment i tapa de fundicio articulada amb tancament de seguretat o simi-
lar amb gravat anagrama ajuntament i tipus de servei, de D 70 cm, model R1/R3 de FDF segons
ubicació i graons per a pou de registre de Polipropilè reforçat amb Barnilla d'acer, de 215x364
mm, amb rodó de D 31 mm clavat amb morter epoxi, incloses connexions a col·lectors i embor-
nals totalment acabat segons plànols de detall.

QUATRE-CENTS NORANTA-QUATRE  EUROS amb
QUARANTA CÈNTIMS

04.12 u   Pou registre D=100cm, 1.60<H<2.00 metres per tubs D=300/600+10cm 597,40
Pou de registre de 100 cm de diàmetre d'alçada entre 1.60 i 2.00 metres  construit sobre solera
de formigó de 10 cm de gruix, base d'obra de maó calat de 30cm de gruix , arrebossada i lliscada
per dins, tronc construït amb peces prefabricades incloses barilles per a centrament, con prefabri-
cat de 92 cm d'alçada, Bastiment i tapa de fundicio articulada amb tancament de seguretat o simi-
lar amb gravat anagrama ajuntament i tipus de servei, de D 70 cm, model R1/R3 de FDF segons
ubicació  i graons per a pou de registre de Polipropilè reforçat amb Barnilla d'acer, de 215x364
mm, amb rodó de D 31 mm clavat amb morter epoxi, incloses connexions a col·lectors i embor-
nals totalment acabat segons plànols de detall.

CINC-CENTS NORANTA-SET  EUROS amb QUARANTA
CÈNTIMS

04.13 u   Escomesa Resid. tub PVC D=315mm, fita seny. prot. amb form.     267,80
Escomesa d'aigües Residuals mitjançant tuberia PVC de doble paret color teula de 315mm de
diàmetre, classe SN8, de longitud màxima 10m. Unió directe a pou. Inclosa excavació, terraplè,
connexió a col·lector,protecció amb formigó i formació de fita en parcel·la amb tub D=100 omplert
de formigó i brida cega. Tot inclós i totalment acabat.

DOS-CENTS SEIXANTA-SET  EUROS amb VUITANTA
CÈNTIMS

04.14 u   Escomesa Pluvials tub PE d=400mm,fita seny. prot. amb form.     298,70
Escomesa d'aigües Pluv ials mitjançant tuberia POLIETILÈ corrugat de doble paret color negre
de 400mm de diàmetre, classe SN8, de longitud màxima 10m. Unió directe a pou. Inclosa exca-
vació, terraplè, connexió a col·lector,protecció amb formigó i formació de fita en parcel·la amb tub
D=100 omplert de formigó i brida cega. Tot inclós i totalment acabat.

DOS-CENTS NORANTA-VUIT  EUROS amb SETANTA
CÈNTIMS

04.15 u   Pou Sorrer 0.90x0,40x1,50m amb reixa tipus B-30AD-D400 de Fàbreg 381,10
Formació de pou sorrer construït amb paret de gero de 15cm de gruix , arrebossat i lliscat interior,
de 0.90x0.40x1.50m de mides interiors, construit sobre solera de formigó de 10 cm de gruix . In-
clòs marc i reixa construida en fosa model B-30AD-D400, de 1ut de 1,00x0,50m amb forats de
40x40mm i connexió a col·lector de pluv ials amb tub de PE corrugat de doble paret Ø315mm.
Inclou excavació i reblert de terres, càrrega sobre camió, transport a abocador, descàrrega i cà-
non abocament. Inclou material i mà d'obra necessària.  Inclou material i mà d'obra necessària.
Tot inclòs completament acabat segons indicacions de la direcció facultativa.

TRES-CENTS VUITANTA-UN  EUROS amb DEU CÈNTIMS
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04.16 u   Pou sorrer 0.90x0.90x1,50m amb reixa tipus B-30AD-D400 de Fàbreg 566,50
Formació de pou sorrer construït amb  paret de gero de 15cm de gruix , arrebossat i lliscat interior,
de 0.90x0.90x1.50m de mides interiors, construit sobre solera de formigó de 10 cm de gruix . In-
clòs marc i reixa construida en fosa model B-30AD-D400, de 2ut de 1,00x0,50m amb forats de
40x40mm. Inclou connexió directe a pou de xarxa de pluv ials amb tub de PE corrugat de doble
paret Ø400mm i protegit amb formigó. Inclou excavació i reblert de terres, càrrega sobre camió,
transport a abocador, descàrrega i cànon abocament. Inclou material i mà d'obra necessària. Tot
inclòs completament acabat segons indicacions de la direcció facultativa.

CINC-CENTS SEIXANTA-SIS  EUROS amb CINQUANTA
CÈNTIMS

04.17 ml  Tubs per embornals i reixes 315mm. Protegit amb formigó         37,08
Subministrament i Col·locació de tub de polietilè corrugat de doble paret de 315 mm de diàmetre
per a embornals i reixes, inclosa excavació de la rasa, terraplè de la rasa, amb material sel·lec-
cionat i  part proporcional de connexió al col·lector de clavagueram. Protegit amb formigó.

TRENTA-SET  EUROS amb VUIT CÈNTIMS
04.18 m   Formació cuneta a cel obert 1.00x0.30m                          4,12

Formació de cuneta en terreny natural, a cel obert, amb mitjans mecànics, de 1.00 metres d'am-
plada x  0.30 metres de profunditat.

QUATRE  EUROS amb DOTZE CÈNTIMS
04.19 u   Connexió a Xarxa Existent                                       360,50

Connexió a Xarxa Existent

TRES-CENTS SEIXANTA  EUROS amb CINQUANTA
CÈNTIMS
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CAPITOL 05 XARXA AIGUA POTABLE                                             
SUBCAPITOL 05.01 OBRA CIVIL                                                      
05.01.01 m3  Cata manual en qualsevol tipus de material                      25,75

Cata manual en qualsevol tipus de material per a la localització de serveis a mantenir: gas, ai-
gua, telefon i electricitat. Inclós enderroc i reposició de ferm. Inclou excavació, càrrega sobre ca-
mió, transport a abocador, descàrrega i cànon abocament.  Inclou el posterior terraplenat, com-
pactat de les terres.

VINT-I-CINC  EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS
05.01.02 m   Tall paviments asfàltics disc                                   5,00

Tall de pav iments asfàltics de qualsevol tipus amb disc de diamant, per a Formació d'aresta Re-
gular de Paviment Ex istent, per tal de procedir a l'entrega del nou pav iment.

CINC  EUROS
05.01.03 m2  Enderroc i reposició pav.asfàltic                               37,99

Enderroc i reposició de pav iment asfàltic ex istent, de les mateixes característiques que el ender-
rocat. Inclòs enderroc i reposició de base de formigó i reposició de capes suport. Inclou excava-
ció, càrrega sobre camió, transport a abocador, descàrrega i cànon abocament.  Tot inclòs com-
pletament acabat.

TRENTA-SET  EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS
05.01.04 m3  Excav.rasa,amp:<=2m,fond.=<=4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrr 6,32

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en qualsevol tipus de ter-
reny (inclós roca), amb retro excavadora i càrrega mecànica del material excavat a camió i
transport dins de la mateixa obra. Inclós pas per sota escomeses ex istents. Inclosa baixada de
rendiment per a protecció de servei. Inclosa baixada de rendiment per a protecció de servei.

SIS  EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS
05.01.05 m3  Rebliment+picon.rasa, sorra reciclada granulometria 0/5mm       11,66

Rebliment i piconatge de rasa, amb sorra reciclada granulometria de 0 a 5mm, en tongades de
gruix de fins a 25 cm., utilitzant corró v ibratori per a compactar.

ONZE  EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
05.01.06 m3  Rebliment+picon.rasa,mat.selec.,g<=30cm,corró Prestec           8,38

Rebliment i piconatge de rasa, amb material seleccionat procedent de préstec, en tongades de
gruix fins a 30 cm, utilitzant corró v ibratori per a compactar, amb compactació del 95 %  PM.

VUIT  EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS
05.01.07 ml  Sub. i col. de cinta senyalitzadora                             0,47

subministrament de col·locació de cinta senyalitzadora de servei urbanístic, de color i rotulació
adequat al servei senyalitzat.

ZERO  EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS
05.01.08 u   Pericó per Hidrant aigua potable                                360,50

Formació de pou circular de D=120cm per Hidrant d'aigua potable amb solera de formigó H-20
de 10cm de gruix , paret de mao calat de 15 cm de gruix ,arrebossat i lliscat per dins amb morter
mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l inclos subministramenti col·locació de Ta-
pa per a pou de registre de fundicio mecanitzat amb gravat anagrama ajuntament i tipus de ser-
vei, de D 70 cm, col·locat amb morter mix t 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

TRES-CENTS SEIXANTA  EUROS amb CINQUANTA
CÈNTIMS

05.01.09 ut  Arqueta per a vàlvula d'eix vertical                            142,06
Formació d'arqueta per a vàlvula d'aigua potable d'eix  vertical amb tub de PVC de diàmetre
125/160 mm, reforzat amb formigó i marc i tapa de fosa de 300 mm de diàmetre

CENT QUARANTA-DOS  EUROS amb SIS CÈNTIMS
05.01.10 m3  Formació de massacot de formigó tipus HM-20.                    82,40

Formació de massacot de formigó tipus HM-20 per a cantonades i canv is de direcció. Tot inclòs
totalment acabat segons indicacions companyia d'aigua.

VUITANTA-DOS  EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
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05.01.11 ut  Obra civil conexió a xarxa existent                             283,25
Treballs d'obra civ il necessaris per a la connexió a xarxa ex istent inclosos formació de massa-
cot de formigó tipus HM-20 per a cantonades i canv is de direcció en connexions. Tot inclòs i to-
talment acabat segons indicacions companyia d'aigua.

DOS-CENTS VUITANTA-TRES  EUROS amb VINT-I-CINC
CÈNTIMS

05.01.12 u   Pou de registre DN600 de fins a 1,5m de prof. xarxa aigua       463,50
Construcció de pou de registre de DN600mm de fins a 1,5 ml de profunditat mitjançant formació
de mitja canya amb rajol ceràmic resistent i arqueta tronco-cònica prefabricada de formigó aferrat
amb morter de ciment porland. Inclou marc i tapa de fundició dúctil.

QUATRE-CENTS SEIXANTA-TRES  EUROS amb
CINQUANTA CÈNTIMS

SUBCAPITOL 05.02 INSTAL·LACIÓ                                                    
05.02.01 m   Tub PE 100,DN=125mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN 12201-2,soldat, 25,73

Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió no-
minal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa.

VINT-I-CINC  EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS
05.02.02 u   Vàlvula comporta fosa p/tub polietilè D125mm                    461,12

Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de polietilè, per a una PN 16 bar, de
D 125 mm. Inclòs tub de polietilè per connexió, subministrament, instal·lació i muntatge. Tot in-
clòs completament acabat.

QUATRE-CENTS SEIXANTA-UN  EUROS amb DOTZE
CÈNTIMS

05.02.03 u   Hidrant soterrat Belgicast BV-05-03 o equivalent.               790,22
Hidrant soterrat tipus Belgicast BV-05-03 o equivalent, totalment equipat amb arqueta i senyalitza-
ció vertical. Inclou subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

SET-CENTS NORANTA  EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS
05.02.04 u   SiC de tap injectable de PE AD PN-10 DN125mm                    50,06

Subministre i col·locació de tap injectable de PE AD PN-10 DN 125mm.

CINQUANTA  EUROS amb SIS CÈNTIMS
05.02.05 u   SiC de colze 90º injectable PE AD PN-10 DN 125mm                72,10

Subministre i col·locació de colze 90º injectable PE AD PN-10 DN 125mm.

SETANTA-DOS  EUROS amb DEU CÈNTIMS
05.02.06 u   Prova de càrrega de pressió sobre la canonada instal·lada       283,25

Prova de càrrega de pressió sobre la canonada instal·lada, mitjanánt maquinària especial Kar-
cher fins a una pressió màxima de 10 Atmòsferes durant un periode de prova de 30min (mín ).
Inclou transport i certificat de qualitat d'acceptació/negació.

DOS-CENTS VUITANTA-TRES  EUROS amb VINT-I-CINC
CÈNTIMS

05.02.07 ut  Neteja de la instal·lació i prova de desinfecció                309,00
Neteja de la instal·lació i prova de desinfecció certificat per laboratori homologat.

TRES-CENTS NOU  EUROS
05.02.08 u   Connexió a xarxa existent de PVC DN125                          1.351,50

Connexió a xarxa ex istent de PVC DN125mm mitjançant Te injectable DN125/125mm, 3ut vàl-
vules de comporta amb eix  d'acer inox idable de DN100mm i arquetes, topes brida, brides bo-
ges, juntes elastomèriques i cargols zincats 16x20 mm, maniguets electrosoldables, unions per
PVC DN125 mm i accessoris varis. Segons pressupost OB/34 de Prodaisa.

MIL TRES-CENTS CINQUANTA-UN  EUROS amb
CINQUANTA CÈNTIMS
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CAPITOL 06 XARXA ELÈCTRICA BT                                              
SUBCAPITOL 06.01 OBRA CIVIL XARXA ELÈCTRICA                                      
06.01.01 m3  Cata manual en qualsevol tipus de material                      25,75

Cata manual en qualsevol tipus de material per a la localització de serveis a mantenir: gas, ai-
gua, telefon i electricitat. Inclós enderroc i reposició de ferm. Inclou excavació, càrrega sobre ca-
mió, transport a abocador, descàrrega i cànon abocament.  Inclou el posterior terraplenat, com-
pactat de les terres.

VINT-I-CINC  EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS
06.01.02 m   Tall paviments asfàltics disc                                   5,00

Tall de pav iments asfàltics de qualsevol tipus amb disc de diamant, per a Formació d'aresta Re-
gular de Paviment Ex istent, per tal de procedir a l'entrega del nou pav iment.

CINC  EUROS
06.01.03 m2  Enderroc i reposició pav.asfàltic                               37,99

Enderroc i reposició de pav iment asfàltic ex istent, de les mateixes característiques que el ender-
rocat. Inclòs enderroc i reposició de base de formigó i reposició de capes suport. Inclou excava-
ció, càrrega sobre camió, transport a abocador, descàrrega i cànon abocament.  Tot inclòs com-
pletament acabat.

TRENTA-SET  EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS
06.01.04 m   Tall amb radial paviment vorera                                 3,46

de Tall mitjançant Radial per a Formació d'aresta Regular de Paviment Ex istent, per tal de proce-
dir a l'entrega del nou pav iment.

TRES  EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS
06.01.05 m2  Enderroc i reposició pav.form.                                  30,92

Enderroc i reposició de pav iment de formigó ex istent, de les mateixes característiques que el en-
derrocat.  Inclòs enderroc i reposició de base de formigó i reposició de les capes suport. Inclou
excavació, càrrega sobre camió, transport a abocador, descàrrega i cànon abocament. Tot inclòs
completament acabat.

TRENTA  EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS
06.01.06 m3  Excav.rasa,amp:<=2m,fond.=<=4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrr 6,32

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en qualsevol tipus de ter-
reny (inclós roca), amb retro excavadora i càrrega mecànica del material excavat a camió i
transport dins de la mateixa obra. Inclós pas per sota escomeses ex istents. Inclosa baixada de
rendiment per a protecció de servei. Inclosa baixada de rendiment per a protecció de servei.

SIS  EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS
06.01.07 m3  Rebliment+picon.rasa,mat.selec.,g<=30cm,corró Prestec           8,38

Rebliment i piconatge de rasa, amb material seleccionat procedent de préstec, en tongades de
gruix fins a 30 cm, utilitzant corró v ibratori per a compactar, amb compactació del 95 %  PM.

VUIT  EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS
06.01.08 ml  Sub. i col. de cinta senyalitzadora + placa                     3,09

subministrament de col·locació de cinta senyalitzadora i placa metàl·lica de servei urbanístic, de
color i rotulació adequat al servei senyalitzat.

TRES  EUROS amb NOU CÈNTIMS
06.01.09 m   2 Tub flex.corru.PE,dn=160mm, col·locat en rasa i protegit amb f 21,63

2 Tub flex ible corrugat de POLIETILÈ, de 160 mm de diàmetre nominal i 4.25 mm de gruix  amb
grau de resistència al xoc 7 i muntat com a canalització soterrada protegit amb formigó
HM-20/P/20/I
.

VINT-I-UN  EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
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06.01.10 m   3 Tub flex.corru.PE,dn=160mm, col·locat en rasa i protegit amb f 26,78
3 Tub flex ible corrugat de POLIETILÈ, de 160 mm de diàmetre nominal i 4.25 mm de gruix  amb
grau de resistència al xoc 7 i muntat com a canalització soterrada protegit amb formigó
HM-20/P/20/I
.

VINT-I-SIS  EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS
06.01.11 ut  Sub i Col de Sòcol per a CS + CGP                               618,00

Subministrament i Col·locació de Sòcol per a CS + CGP tipus normalitzat companyia subminis-
tradora o similar per a instal·lació de Caixa de Protecció d'abonat.

SIS-CENTS DIVUIT  EUROS
06.01.12 u   Fonament suport de formigó HV 1000 DAN                          387,33

TRES-CENTS VUITANTA-SET  EUROS amb TRENTA-TRES
CÈNTIMS

06.01.13 ut  Treballs d'obra civil de connexió a xarxa existent aeri-sot     164,80
Partida alçada a justificar dels treballs d'obra civ il necessaris per a la connexió amb la xarxa
existent, mitjançant conversió aèri soterrani, amb col·locació de tub d'acer galvanitzat i pintat pro-
tegit. Totalment acabat segons estudi Endesa i seguint indicacions de la companyia subministra-
dora.

CENT SEIXANTA-QUATRE  EUROS amb VUITANTA
CÈNTIMS

SUBCAPITOL 06.02 INSTAL·LACIÓ XARXA ELÈCTRICA                                    
06.02.01 ut  Obra civil i Instal·lació elèctrica s/conveni ENDESA 9030882    12.175,99

Treballs relacionats en conveni núm. 9030882 de Fecsa Endesa corresponents a les noves ins-
tal·lacions de xarxa. Inclou treballs d'obra civ il i instal·lació. Inclòs obtenció de permisos oficials i
particulars . Tot inclòs i totalment acabat segons requeriments companyia elèctrica.

DOTZE MIL CENT SETANTA-CINC  EUROS amb
NORANTA-NOU CÈNTIMS

06.02.02 ut  Obra civil i Instal·lació elèctrica s/conveni ENDESA 9030837    20.201,52
Treballs relacionats en conveni núm. 9030837 de Fecsa Endesa corresponents a la nova exten-
sió de xarxa. Inclou treballs obra civ il i instal·lació. Inclòs obtenció de permisos oficials i particu-
lars . Tot inclòs i totalment acabat segons requeriments companyia elèctrica.

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

06.02.03 ut  Deducció OBRA CIVIL conveni ENDESA segons núm.9030882           3.950,30
Deducció treballs obra civ il segons conveni 9030882. Aquestes partides s'han valorat separada-
ment en el pressupost del present projecte.

TRES MIL NOU-CENTS CINQUANTA  EUROS amb TRENTA
CÈNTIMS

06.02.04 ut  Deducció OBRA CIVIL conveni ENDESA segons núm.9030837           6.038,84
Deducció treballs obra civ il segons conveni 9030837. Aquestes partides s'han valorat separada-
ment en el pressupost del present projecte.

SIS MIL TRENTA-VUIT  EUROS amb VUITANTA-QUATRE
CÈNTIMS

06.02.05 ut  Drets de supervisió a pagar a ENDESA                            104,57
Import corresponent a Drets de superv isió a pagar a ENDESA en cas de que no executi l'obra
directament Endesa.

CENT QUATRE  EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS
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CAPITOL 07 XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC                                         
SUBCAPITOL 07.01 OBRA CIVIL                                                      
07.01.01 m3  Cata manual en qualsevol tipus de material                      25,75

Cata manual en qualsevol tipus de material per a la localització de serveis a mantenir: gas, ai-
gua, telefon i electricitat. Inclós enderroc i reposició de ferm. Inclou excavació, càrrega sobre ca-
mió, transport a abocador, descàrrega i cànon abocament.  Inclou el posterior terraplenat, com-
pactat de les terres.

VINT-I-CINC  EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS
07.01.02 m   Tall amb radial paviment vorera                                 3,46

de Tall mitjançant Radial per a Formació d'aresta Regular de Paviment Ex istent, per tal de proce-
dir a l'entrega del nou pav iment.

TRES  EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS
07.01.03 m2  Enderroc i reposició pav.form.                                  30,92

Enderroc i reposició de pav iment de formigó ex istent, de les mateixes característiques que el en-
derrocat.  Inclòs enderroc i reposició de base de formigó i reposició de les capes suport. Inclou
excavació, càrrega sobre camió, transport a abocador, descàrrega i cànon abocament. Tot inclòs
completament acabat.

TRENTA  EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS
07.01.04 m3  Excav.rasa h<=4m,a<=2m,terreny compact.,m.mec.                  4,11

Excavació i càrrega de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny com-
pacte, amb mitjans mecànics, inclosa càrrega a camió i transport dins de la mateixa obra. Inclós
pas per sota escomeses ex istents.

QUATRE  EUROS amb ONZE CÈNTIMS
07.01.05 m3  Rebliment+picon.rasa, sorra reciclada granulometria 0/5mm       11,66

Rebliment i piconatge de rasa, amb sorra reciclada granulometria de 0 a 5mm, en tongades de
gruix de fins a 25 cm., utilitzant corró v ibratori per a compactar.

ONZE  EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
07.01.06 m3  Rebliment+picon.rasa,mat.selec.,g<=30cm,corró Prestec           8,38

Rebliment i piconatge de rasa, amb material seleccionat procedent de préstec, en tongades de
gruix fins a 30 cm, utilitzant corró v ibratori per a compactar, amb compactació del 95 %  PM.

VUIT  EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS
07.01.07 m   Canalització 1 tub PE DN=90mm,                                  2,49

Canalització amb 1 tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble ca-
pa, sense dau de recobriment.

DOS  EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS
07.01.08 ml  Sub. i col. de cinta senyalitzadora                             0,47

subministrament de col·locació de cinta senyalitzadora de servei urbanístic, de color i rotulació
adequat al servei senyalitzat.

ZERO  EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS
07.01.09 ut  Sub i col de per. pref. 40x40 s/ sol 10cm form. + bastiment i ta 125,34

Subministrament i Col·locació de pericó prefabricat de 40x40 sobre solera de formigo HM-20 de
10 cm de gruix  inclos Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm
, D-400, AMB GRAVAT TIPUS DE SERVEI, remolinat i lliscat parets interiors, col·locat amb
morter mix t 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

CENT VINT-I-CINC  EUROS amb TRENTA-QUATRE
CÈNTIMS

07.01.10 u   Fonamentació columna de H=7.00m a H=8.00                        103,00
Fonamentació per a columna de 7.00 a 8.00 metres d'alçada amb sabata de formigó de 0.7 x  0.7
x 0.9m inclosa excavació, encofrat i col·locació d'espàrrecs segons columna.

CENT TRES  EUROS
07.01.11 ut  Connexió a xarxa existent                                       175,10

Partida alçada a justificar dels treballs d'obra civ il de connexió a la xarxa ex istent.

CENT SETANTA-CINC  EUROS amb DEU CÈNTIMS
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SUBCAPITOL 07.02 INSTAL·LACIÓ                                                    
07.02.01 m   Cond.coure nu,1x35mm2,munt.superf.                              4,23

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

QUATRE  EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS
07.02.02 m   Cond.coure RV 0,6/1,4x6mm2,col.tub                              3,80

Conductor de coure de designació UNE RV 0,6/1 KV, tetrapolar de secció 4x6 mm2 i col.locat
en tub

TRES  EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
07.02.03 ut  SiC Columna tipus IGUAZÚ de JOVIR o equivalent, h=8m            901,00

Subministrament i col·locació de columna circular recta tipus IGUAZÚ de Jov ir o equivalent, de
8m d'alçada i 200mm de diàmetre, per a instal·lació de múltiples lluminàries, d'acer galvanitzat
pintada amb pintura termolacada RAL 9022 acabat mate-texturat (equivalent color gris plata G2 de
Salv i). REFORÇ DOBLE CÈRCOL INTERIOR I CARTEL·LES. Inclou perns anclatge, planti-
lla i cargols per a perns i arandeles. Inclosa Caixa de Connexió, tèrmic de protecció i PP de ca-
blejat interior,piqueta de posta terra. Totalment instal·lat.

NOU-CENTS UN  EUROS
07.02.04 ut  Lluminària VISIO LIRA P080 de Salvi o eq. LED                   423,33

Subministre i col·locació de lluminària tipus VISIO LIRA de Salv i o equivalent, 2*5M 30K F4M2
PMMA SP D P080, amb model i potència segons estudi lumínic. Gris Plata G2. Inclosa conne-
x ió a caixa de connexions i regulació de LED per ajustar a estudi lumínic, ja que es realitzarà
medició amb luxòmetre. Inclou material i mà d'obra necessària. Totalment instal·lat i acabat.

QUATRE-CENTS VINT-I-TRES  EUROS amb TRENTA-TRES
CÈNTIMS

07.02.05 u   Memòria tècnica de legalització                                 1.236,00
Redacció i tramitació de memòria tècnica de legalització de la instal·lació elèctrica.

MIL DOS-CENTS TRENTA-SIS  EUROS
07.02.06 u   Connexió Xarxa Existent                                         154,50

Treballs d'instal·lació per a la connexió de la nova xarxa d'enllumenat a la xarxa ex istent. Inclou
mà d'obra i material necessari. Totalment acabat i en correcte funcionament.

CENT CINQUANTA-QUATRE  EUROS amb CINQUANTA
CÈNTIMS
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CAPITOL 08 XARXA DE GAS                                                    
SUBCAPITOL 08.01 OBRA CIVIL                                                      
08.01.01 m3  Cata manual en qualsevol tipus de material                      25,75

Cata manual en qualsevol tipus de material per a la localització de serveis a mantenir: gas, ai-
gua, telefon i electricitat. Inclós enderroc i reposició de ferm. Inclou excavació, càrrega sobre ca-
mió, transport a abocador, descàrrega i cànon abocament.  Inclou el posterior terraplenat, com-
pactat de les terres.

VINT-I-CINC  EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS
08.01.02 m   Tall paviments asfàltics disc                                   5,00

Tall de pav iments asfàltics de qualsevol tipus amb disc de diamant, per a Formació d'aresta Re-
gular de Paviment Ex istent, per tal de procedir a l'entrega del nou pav iment.

CINC  EUROS
08.01.03 m2  Enderroc i reposició pav.asfàltic                               37,99

Enderroc i reposició de pav iment asfàltic ex istent, de les mateixes característiques que el ender-
rocat. Inclòs enderroc i reposició de base de formigó i reposició de capes suport. Inclou excava-
ció, càrrega sobre camió, transport a abocador, descàrrega i cànon abocament.  Tot inclòs com-
pletament acabat.

TRENTA-SET  EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS
08.01.04 m3  Excav.rasa h<=4m,a<=2m,terreny compact.,m.mec.                  4,11

Excavació i càrrega de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny com-
pacte, amb mitjans mecànics, inclosa càrrega a camió i transport dins de la mateixa obra. Inclós
pas per sota escomeses ex istents.

QUATRE  EUROS amb ONZE CÈNTIMS
08.01.05 m3  Rebliment+picon.rasa, sorra reciclada granulometria 0/5mm       11,66

Rebliment i piconatge de rasa, amb sorra reciclada granulometria de 0 a 5mm, en tongades de
gruix de fins a 25 cm., utilitzant corró v ibratori per a compactar.

ONZE  EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
08.01.06 m3  Rebliment+picon.rasa,mat.selec.,g<=30cm,corró Prestec           8,38

Rebliment i piconatge de rasa, amb material seleccionat procedent de préstec, en tongades de
gruix fins a 30 cm, utilitzant corró v ibratori per a compactar, amb compactació del 95 %  PM.

VUIT  EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS
08.01.07 ml  Sub. i col. de cinta senyalitzadora                             0,47

subministrament de col·locació de cinta senyalitzadora de servei urbanístic, de color i rotulació
adequat al servei senyalitzat.

ZERO  EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS
08.01.08 ut  Arqueta registre clau de pas                                    92,40

Arqueta registre per a clau de pas. Inclou marc i tapa 200 x 150 mm AMB GRAVAT TIPUS DE
SERVEI

NORANTA-DOS  EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
08.01.09 ut  Sub i col de per. pref. 40x40 s/ sol 10cm form. + bastiment i ta 125,34

Subministrament i Col·locació de pericó prefabricat de 40x40 sobre solera de formigo HM-20 de
10 cm de gruix  inclos Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm
, D-400, AMB GRAVAT TIPUS DE SERVEI, remolinat i lliscat parets interiors, col·locat amb
morter mix t 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

CENT VINT-I-CINC  EUROS amb TRENTA-QUATRE
CÈNTIMS

08.01.10 ut  Estintolament de creuament canonada gas existent                154,50
Treballs d'estintolament del creuament de canonada de gas ex istent en la franja d'obertura de la
nova rasa de pas de serveis. Seguint indicacions de la direcció facultativa. Inclou material i mà
d'obra necessària.

CENT CINQUANTA-QUATRE  EUROS amb CINQUANTA
CÈNTIMS

 Pàgina 7

08.01.11 ut  Obra civil conexió a xarxa existent                             283,25
Treballs d'obra civ il necessaris per a la connexió a xarxa ex istent inclosos formació de massa-
cot de formigó tipus HM-20 per a cantonades i canv is de direcció en connexions. Tot inclòs i to-
talment acabat segons indicacions companyia d'aigua.

DOS-CENTS VUITANTA-TRES  EUROS amb VINT-I-CINC
CÈNTIMS

SUBCAPITOL 08.02 INSTAL·LACIÓ                                                    
08.02.01 m   Tub hdpe d63mm,10bar,soldat,dific.mitjà,col.fons rasa           51,50

Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió no-
minal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa, inclosa par proporcional d'elements per a connexions i de-
rivacions. Aquest preu inclou els costos de material, personal, inspecció, connexions a xarxa
existent, proves i legalització de la xarxa.

CINQUANTA-UN  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
08.02.02 u   Vàlvula interrupció,rosca.,muntada entre tubs.                  301,18

Vàlvula de seguretat de funcionament per interrupció, roscada,  muntada entre tubs. Totalment
instal·lada.

TRES-CENTS UN  EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS
08.02.03 ut  Subministrament i col·locació de brida cega en tuberia          103,00

Subministrament i col·locació de brida cega

CENT TRES  EUROS
08.02.04 ut  Permisos, gestions i treballs companyia subministradora de gas  515,00

Treballs de Direcció d'obra, superv isió i coordinació de seguretat i salut per part de la companyia
subministradora. Estudi i execució de projecte d'obra companyia. Permisos i taxas companyia.
Despeses técniques i administratives companyia.

CINC-CENTS QUINZE  EUROS
08.02.05 ut  Connexió a xarxa de gas existent                                360,50

TRES-CENTS SEIXANTA  EUROS amb CINQUANTA
CÈNTIMS
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CAPITOL 09 XARXA TELEFÒNICA                                                
09.01 m3  Cata manual en qualsevol tipus de material                      25,75

Cata manual en qualsevol tipus de material per a la localització de serveis a mantenir: gas, ai-
gua, telefon i electricitat. Inclós enderroc i reposició de ferm. Inclou excavació, càrrega sobre ca-
mió, transport a abocador, descàrrega i cànon abocament.  Inclou el posterior terraplenat, com-
pactat de les terres.

VINT-I-CINC  EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS
09.02 pa  Retirada línies existents                                       1.545,00

Partida alçada a Justificar de retirada de línies aèries ex istents inclòs "palometes",...

MIL CINC-CENTS QUARANTA-CINC  EUROS
09.03 m3  Excav.rasa h<=4m,a<=2m,terreny compact.,m.mec.                  4,11

Excavació i càrrega de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny com-
pacte, amb mitjans mecànics, inclosa càrrega a camió i transport dins de la mateixa obra. Inclós
pas per sota escomeses ex istents.

QUATRE  EUROS amb ONZE CÈNTIMS
09.04 m3  Rebliment+picon.rasa,mat.selec.,g<=30cm,corró Prestec           8,38

Rebliment i piconatge de rasa, amb material seleccionat procedent de préstec, en tongades de
gruix fins a 30 cm, utilitzant corró v ibratori per a compactar, amb compactació del 95 %  PM.

VUIT  EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS
09.05 ml  Sub. i col. de cinta senyalitzadora                             0,47

subministrament de col·locació de cinta senyalitzadora de servei urbanístic, de color i rotulació
adequat al servei senyalitzat.

ZERO  EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS
09.06 m   Canalit. formigonada 2tubs PVC rígid D=63mm                     10,50

Canalització amb dos tubs de PVC rígids de d 63 mm, amb guia de plàstic, inclòs prisma de for-
migó de 40x20cm i  col·locació d'una banda de protecció i avís de plàstic a la part superior de la
rasa

DEU  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
09.07 m   Canalització formigonada 4tubs PVC rígid D=63mm                 20,01

Canalització amb quatre tubs de PVC rígids de d 63 mm, amb guia de plàstic, inclòs prisma de
formigó de 40x20cm i  col·locació d'una banda de protecció i avís de plàstic a la part superior de
la rasa

VINT  EUROS amb UN CÈNTIMS
09.08 u   Pericó regist.form.prefabricat.p/instal.telefonia MF-II         136,55

Pericó de registre prefabricat de formigó armat tipus MF-II o equivalent per a instal·lacions de te-
lefonia, incloent tapa de fosa dúctil de Telefónica D400, col·locada sobre solera de formigó
HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix . Inclós ferratges. Totalment instal·lada.

CENT TRENTA-SIS  EUROS amb CINQUANTA-CINC
CÈNTIMS

09.09 u   Pericó regist.form.prefabricat.p/instal.telefonia DMF           443,48
Pericó de registre prefabricat de formigó armat tipus DMF o equivalent per a instal·lacions de tele-
fonia, incloent tapa de fosa D-400 amb gravat tipus de servei, col·locada sobre solera de formigó
HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix . Inclós ferratges. Totalment instal·lada.

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

09.10 u   Obturador estanc D. 63 mm                                       9,36
Obturador estanc per a conducte de diàmetre 63 mm. Inclou subministrament i col·locació Tot in-
clòs.

NOU  EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS
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09.11 u   Connexió a xarxa existent - conversió aeri-soterrani            226,60
Connexió a Xarxa ex istent mitjançant formació de conversió aeri soterrani, amb 2c PVC63mm a
base de poste.  Deixant la connexió totalment acabada i en perfecte funcionament.

DOS-CENTS VINT-I-SIS  EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS
09.12 m   Escomesa 2 tub PE d=63 mm                                       9,92

Subministrament i col·locació de 2 tubs de Polietilè de D=63mm per a formació d'escomesa Tele-
fonica

NOU  EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS
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CAPITOL 10 SENYALITZACIÓ                                                   
SUBCAPITOL 10.01 SENYALITZACIÓ VERTICAL                                          
10.01.01 u   Placa triangular p/senyal.tràn. alumini.+pint.,90cm,làm. retro  61,62

Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini i pintat, de 90 cm de costat, acabada amb là-
mina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

SEIXANTA-UN  EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
10.01.02 u   Placa circ. p/senyal.tràn. alumini.+pint. d=60cm làm. retrorre  58,86

Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb là-
mina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

CINQUANTA-VUIT  EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS
10.01.03 u   Placa octogonal p/senyal.tràn.,alumini.+pint., 60cm làm. retro  66,95

Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

SEIXANTA-SIS  EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS
10.01.04 u   Placa inform. p/senyal.tràn.,alumini.+pint. 40x60cm làm. retro  56,60

Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini i pintat, de 40x60 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

CINQUANTA-SIS  EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS
10.01.05 m   Suport rect.,tub alumini.100x50x3mm,formigonat                  23,78

Suport rectangular de tub d'alumini de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat

VINT-I-TRES  EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS
10.01.06 pa  Retirada de senyals existents i transport a magatzem municipal  61,80

Partida alçada dels treballs de retirada de senyals ex istents i transport a magatzem municipal per
a la seva futura reutilització. Inclou càrrega, transport a magatzem municipal i descàrrega.

SEIXANTA-UN  EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
SUBCAPITOL 10.02 TANQUES                                                         
10.02.01 ml  Reixat acer h=1,8 m,tela met.torsió simp.,galv.                 18,98

Reixat d'acer d'alçària 1,8 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50
mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·lo-
cats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a cantonades i punts singu-
lars. Inclòs realització de fonamentacions de 50x50x50cm. Tot inclòs i completament acabat se-
gons indicacions de la DIrecció Facultativa.

DIVUIT  EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS
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CAPITOL 11 PREVISIÓ AFECTACIÓ SERVEIS EXISTENTS                            
11.01 ut  Partida alçada justificar dels treballs de reposició de serveis 824,00

Partida alçada a justificar dels treballs de reposició i subministrament prov isional dels diferents
serveis ex istents que es puguin veure afectats durant les obres, a causa d'afectacions a la xarxa
existents.

VUIT-CENTS VINT-I-QUATRE  EUROS
11.02 ml  Treballs de reparació de peu de façana                          13,91

Treballs de reparació de peu de façana per descalçament i/o deteriorament de la mateixa a causa
de l'obertura de rasa per a pas de serveis i/o entrega amb la nova rasant del carrer. Inclou mate-
rial i mà d'obra necessària. Inclou morters de reparació i/o peces de façana. Inclou repintat de la
façana en cas necessari. Totalment acabat segons indicacions de la direcció facultativa. Inclou
gestió permisos particulars.

TRETZE  EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS



QUADRE DE PREUS 1
Proj. millora urb. i portada serveis al terreny nova escola     
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 12 TRANSPORT I  GESTIÓ DE RESIDUS                                   
12.01 m3  Transp.terres,instal.gestió terres,camió 12t,carreg.mec.        3,91

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de terres o altra obra, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, inclòs canon d'abocament.

TRES  EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS
12.02 m3  Cànon gestió terres sobrants de l'excavació                     1,55

Cànon de gestió de terres sobrants de l'excavació.

UN  EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
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CAPITOL 13 CONTROL DE QUALITAT                                             
13.01 pa  Control de Qualitat                                             1.545,00

Partida alçada a justificar de la part destinada a Control de Qualitat.

MIL CINC-CENTS QUARANTA-CINC  EUROS
13.02 ut  Inspecció video escomeses, embornals i drenatges                1.236,00

Inspecció amb càmera tv-v ídeo de la xarxa de clavegueram (pluv ials i residuals) pel control de
la correcta execució de la canonada. Inclou realització del corresponent informe d'inspecció, amb
el següent contingut mínim:
  - Estat de la xarxa amb inclusió dels trams inspeccionats, el número de pous inicial i final dels
referits trams, les incidències i observacions trobades, especificant la posició de la xarxa on s'ha
trobat dita incidència/observació i incloent-hi fotografies.
  - Gràfiques posició-altitud indicant la pendent trobada dels diferents trams de canonada.
  - Referència dels pous, trams de canonada i embornals inspeccionats en un plànol.
  - Arx iu v ídeo, en qualsevol format electrònic que comprengui la inspecció de la totalitat de la
xarxa.
La qualitat de les imatges tant en suport electrònic com en suport de paper ha de ser contrastada.
El promotor haurà d'informar a l'Ajuntament de la data de la realització dels controls v isuals amb
l'antelació necessària per permetre que els serveis tècnics de l'Ajuntament estiguin presents en el
moment que s'efectuÏn aquests treballs. Tota la informació gràfica en format informàtic ( CAD per
exemple ) en la que hi constin totes les dades de diàmetres, situació de pous de registre, cotes
de les generatrius inferiors de les canonades. Ubicació en planta i alçat de totes les escomeses i
diàmetres de les mateixes, quedant supeditada la recepció de la nova xarxa a la verificació "in
situ" per part dels serveis tècnics de l'Ajuntament de les dades entregades pel promotor. Inclosa
neteja prèv ia de la xarxa,en cas necessari. Segons especificacions de la Direcció Facultativa de
l'obra. Tot inclòs.

MIL DOS-CENTS TRENTA-SIS  EUROS
13.03 ut  Certificat mandrilat Telefónica                                 412,00

Obtenció del certificat del mandrilat de la nova xarxa de telefònica per part de la companyia Tele-
fónica. Inclou treballs necessaris per a l'obtenció del certificat.

QUATRE-CENTS DOTZE  EUROS
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Proj. millora urb. i portada serveis al terreny nova escola     
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 14 SEGURETAT I  SALUT                                               
14.01 u   Seguretat i salut                                               2.076,24

Pressupost contingut dins l'estudi de seguretat i salut

DOS MIL SETANTA-SIS  EUROS amb VINT-I-QUATRE
CÈNTIMS
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CAPITOL 15 AS BUILT                                                        
15.01 ut  Treballs topografia aixecament serveis                          721,00

Realització dels treballs de topografia necessaris per a l'aixecament topogràfic de tots els serveis
i elements de v ialitat executats una vegada finalitzada l'obra. Prescripcions segons Ajuntament
i/o Direcció Facultativa.

SET-CENTS VINT-I-UN  EUROS
15.02 ut  Redacció plànols AS BUILT de l'obra                             824,00

Treballs de redacció dels plànols AS BUILT de la planta de pav imentació i plantes de totes els
serveis realment executats a l'obra. Segons prescripcions Ajuntament i/o Direcció Facultativa.

VUIT-CENTS VINT-I-QUATRE  EUROS
15.03 ut  Reportatge fotogràfic diari                                     309,00

Realització dels treballs de fotografia necessaris per a la realització de un reportatge fotogràfic dia-
riament de tots els treballs executats a l'obra cada dia. Prescripcions segons Direcció Facultati-
va.

TRES-CENTS NOU  EUROS



QUADRE DE PREUS 1
Proj. millora urb. i portada serveis al terreny nova escola     
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 16 VARIS I  IMPREVISTOS                                             
16.01 pa  Imprevistos obra                                                2.608,74

Partida alçada a justificar dels diferents treballs a realitzar per a imprev istos de l'obra.

DOS MIL SIS-CENTS VUIT  EUROS amb SETANTA-QUATRE
CÈNTIMS

 Pàgina 12



   PROJECTE DE MILLORA URBANA I DE PORTADA DE SERVEIS AL TERRENY DE CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA ESCOLA MUNICIPAL AL T.M. DE VILABERTRAN             150 

Tecplan Enginyeria i Urbanisme – Tel 972 41 53 11 – www.tecplan.cat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CAPÍTOL III - QUADRE DE PREUS Nº2 
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QUADRE DE PREUS 2
Proj. millora urb. i portada serveis al terreny nova escola     
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 01 ENDERROCS                                                       
01.01 u   Treb. enderroc vorera existent c.Figuere, per entrega nou pav.  

Treballs d'enderroc de vorera ex istent del carrer Figueres per entrega de nou v ial. Inclou demoli-
ció de vorada amb rigola de qualsevol tipus, inclosa la seva base de formigó, amb mitjans mecà-
nics i càrrega de runa sobre camió o contenidor. Incou part proporcional de tall de pav iment de
qualsevol tipus amb disc de diamant, per a Formació d'aresta Regular de Paviment Ex istent, per
tal de procedir a l'entrega del nou pav iment. Incou càrrega sobre camió, transport a abocador,
descàrrega i cànon abocament. Inclou material i mà d'obra necessària. Tot inclós i totalment aca-
bat.

Suma la partida............................................... 500,00
Costos indirectes ............................ 3,00% 15,00

TOTAL PARTIDA........................................... 515,00
01.02 u   Talat i extracció arrels                                        

Talat, extracció d'arrels i replenat si s'escau, inclosa la tria i acumulació dels residus a obra amb
contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del material d'enderroc per al seu transport.Tot in-
clòs completament acabat. Inclou transport a abocador, descàrrega i cànon abocament.

Ma d'obra...................................................... 11,59
Maquinaria..................................................... 25,53
Materials........................................................ 3,50

Suma la partida............................................... 40,62
Costos indirectes ............................ 3,00% 1,22

TOTAL PARTIDA........................................... 41,84
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CAPITOL 02 MOVIMENT DE TERRES                                              
02.01 m2  Neteja+esbrossada terreny,pala càrreg.,+càrr.mec.s/camió        

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora, inclou el decapatge de la prime-
ra capa de terra i la càrrega mecànica sobre camió. Inclou esbrossada, tria i acumulació dels re-
sidus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del material per al seu transport al
gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. Tot inclòs.

Maquinaria..................................................... 0,66
Materials........................................................ 0,36

Suma la partida............................................... 1,02
Costos indirectes ............................ 3,00% 0,03

TOTAL PARTIDA........................................... 1,05
02.02 m3  Excav.p/caixa pav.,terreny compact.(SPT 20-50),pala excav.,+càrr

Excavació per a caixa de pav iment en qualsevol tipus de terreny, realitzada amb pala excava-
dora i càrrega directa sobre camió.

Maquinaria..................................................... 6,46

Suma la partida............................................... 6,46
Costos indirectes ............................ 3,00% 0,19

TOTAL PARTIDA........................................... 6,65
02.03 m3  Excavació i càrrega qualsevol terreny                           

Excavació i càrrega de terra per a esplanació en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecà-
nics i càrrega mecànica del material excavat a camió. Inclosa baixada de rendiment per a pro-
tecció de servei.

Suma la partida............................................... 3,90
Costos indirectes ............................ 3,00% 0,12

TOTAL PARTIDA........................................... 4,02
02.04 m3  Terraplenada/picon.caixa pav.mat.selecc.g<=25cm,95%PM           

Terraplenada i piconatge per a caixa de pav iment, trasdós i intradós de mur contenció amb mate-
rial seleccionat, procedent de la mateixa obra, en tongades de fins a 25 cm, amb una compacta-
ció del 95%  del PM inclòs humectació i el refí i compactació de la caixa per a pav iments i vore-
ra.

Maquinaria..................................................... 3,74
Materials........................................................ 4,73

Suma la partida............................................... 8,47
Costos indirectes ............................ 3,00% 0,25

TOTAL PARTIDA........................................... 8,72
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Proj. millora urb. i portada serveis al terreny nova escola     
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 03 PAVIMENTACIÓ                                                    
03.01 m3  Base granular 95% tot-u reciclat                                

Base granular de tot-u reciclat compactada. Inclou subministrament, estesa, refí i compactació al
95%  PM capa sub-base, si s'escau. Tot inclòs.

Ma d'obra...................................................... 1,32
Maquinaria..................................................... 3,47
Materials........................................................ 11,06

Suma la partida............................................... 15,85
Costos indirectes ............................ 3,00% 0,48

TOTAL PARTIDA........................................... 16,33
03.02 m   Vorada recta form., DC, tipus T-2, (25x15cm), B, H, T(R-5MPa)   

Vorada recta de peces de formigó, doble capa, tipus T-2 o equivalent, amb secció de 25x15 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flex ió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó, i rejuntada amb
morter, incloent possibles excavacions per a la col·locació del formigó, encofrats laterals i talls
per a encaixos. Inclou p.p. de treballs de replanteig i formació de pendents. Nivell acabat control
intens. Totalment acabat.

Ma d'obra...................................................... 7,32
Materials........................................................ 11,72

Suma la partida............................................... 19,04
Costos indirectes ............................ 3,00% 0,57

TOTAL PARTIDA........................................... 19,61
03.03 m   Rigola de formigó H-20 "in situ" de 50cm d'amplada              

De rigola de formigó H-20 "in situ" de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm., de 50 cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat.

Suma la partida............................................... 18,50
Costos indirectes ............................ 3,00% 0,56

TOTAL PARTIDA........................................... 19,06
03.04 u   Gual amb vorada enfonsada i vorera rebaixada, base formigó      

Formació de gual amb vorera rebaixada, mitjantçant enfonsament de la vorada i col·locació de
panot municipal amb rampa sobre base de formigó i/o pav iment de formigó amb rampa. Inclou
sibministrament i col·locació de pav iment. Segons plànols de detall i indicacions de la Direcció
Facultativa. Tot inclòs completament acabat.

Ma d'obra...................................................... 413,10
Materials........................................................ 350,87

Suma la partida............................................... 763,97
Costos indirectes ............................ 3,00% 22,92

TOTAL PARTIDA........................................... 786,89
03.05 u   Formació de rampa de sauló per entrega amb pav.camí exist.      

Formació de rampa de sauló compactat amb gruix  variable, per entrega de nou paviment de la
zona de l'aparcament de bicicletes amb paviment de camí ex istent. Inclou material i mà d'obra
necessària. Tot inclòs i totalment acabat.

Suma la partida............................................... 450,00
Costos indirectes ............................ 3,00% 13,50

TOTAL PARTIDA........................................... 463,50
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CAPITOL 04 XARXA RESIDUALS I  PLUVIALS                                      
04.01 m3  Cata manual en qualsevol tipus de material                      

Cata manual en qualsevol tipus de material per a la localització de serveis a mantenir: gas, ai-
gua, telefon i electricitat. Inclós enderroc i reposició de ferm. Inclou excavació, càrrega sobre ca-
mió, transport a abocador, descàrrega i cànon abocament.  Inclou el posterior terraplenat, com-
pactat de les terres.

Suma la partida............................................... 25,00
Costos indirectes ............................ 3,00% 0,75

TOTAL PARTIDA........................................... 25,75
04.02 m   Tall paviments asfàltics disc                                   

Tall de pav iments asfàltics de qualsevol tipus amb disc de diamant, per a Formació d'aresta Re-
gular de Paviment Ex istent, per tal de procedir a l'entrega del nou pav iment.

Ma d'obra...................................................... 3,31
Maquinaria..................................................... 1,49
Materials........................................................ 0,05

Suma la partida............................................... 4,85
Costos indirectes ............................ 3,00% 0,15

TOTAL PARTIDA........................................... 5,00
04.03 m2  Enderroc i reposició pav.asfàltic                               

Enderroc i reposició de pav iment asfàltic ex istent, de les mateixes característiques que el ender-
rocat. Inclòs enderroc i reposició de base de formigó i reposició de capes suport. Inclou excava-
ció, càrrega sobre camió, transport a abocador, descàrrega i cànon abocament.  Tot inclòs com-
pletament acabat.

Ma d'obra...................................................... 7,32
Maquinaria..................................................... 6,19
Materials........................................................ 23,37

Suma la partida............................................... 36,88
Costos indirectes ............................ 3,00% 1,11

TOTAL PARTIDA........................................... 37,99
04.04 m3  Excav.rasa,amp:<=2m,fond.=<=4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrr

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en qualsevol tipus de ter-
reny (inclós roca), amb retro excavadora i càrrega mecànica del material excavat a camió i
transport dins de la mateixa obra. Inclós pas per sota escomeses ex istents. Inclosa baixada de
rendiment per a protecció de servei. Inclosa baixada de rendiment per a protecció de servei.

Ma d'obra...................................................... 0,56
Maquinaria..................................................... 5,57
Materials........................................................ 0,01

Suma la partida............................................... 6,14
Costos indirectes ............................ 3,00% 0,18

TOTAL PARTIDA........................................... 6,32
04.05 m3  Rebliment+picon.rasa, sorra reciclada granulometria 0/5mm       

Rebliment i piconatge de rasa, amb sorra reciclada granulometria de 0 a 5mm, en tongades de
gruix  de fins a 25 cm., utilitzant corró v ibratori per a compactar.

Maquinaria..................................................... 3,07
Materials........................................................ 8,25

Suma la partida............................................... 11,32
Costos indirectes ............................ 3,00% 0,34

TOTAL PARTIDA........................................... 11,66
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CODI UD RESUM PREU

04.06 m3  Rebliment+picon.rasa,mat.selec.,g<=30cm,corró Prestec           
Rebliment i piconatge de rasa, amb material seleccionat procedent de préstec, en tongades de
gruix fins a 30 cm, utilitzant corró v ibratori per a compactar, amb compactació del 95 %  PM.

Maquinaria..................................................... 3,04
Materials........................................................ 5,10

Suma la partida............................................... 8,14
Costos indirectes ............................ 3,00% 0,24

TOTAL PARTIDA........................................... 8,38
04.07 m   Tub PVC DN=315mm doble paret, SN8, junta elàstica de campana    

Subministre i col·locació de tub de sanejament de diàmetre nominal 315 mm, de PVC de doble
paret, exterior corrugat i interior llis, color teula RAL8023,rigidès anular nominal 8 kN/m², SN8,
segons UNE-EN 13476-1, unió amb junta elàstica de campana, col·locat al fons de la rasa. In-
clòs execució de junts i p.p. de peces especials. Tot inclòs i completament acabat.

Ma d'obra...................................................... 0,76
Materials........................................................ 26,64

Suma la partida............................................... 27,40
Costos indirectes ............................ 3,00% 0,82

TOTAL PARTIDA........................................... 28,22
04.08 m   Tub PEAD ó Polipropilè DN400mm                                  

Tub PEAD ó Polipropilè DN 400 mm, doble paret,  corrugada exterior i llisa interior, resistència a
l'aixafament SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, prev ist per a una pressió interior de
1kg/cm2, unions mitjançant junta elàstica inclosa al tub, col·locat al fons de la rasa. Inclou aques-
ta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs. Tot inclòs completament acabat, se-
gons plànols.

Ma d'obra...................................................... 8,08
Materials........................................................ 26,58

Suma la partida............................................... 34,66
Costos indirectes ............................ 3,00% 1,04

TOTAL PARTIDA........................................... 35,70
04.09 m   Tub PEAD ó Polipropilè DN500mm                                  

Tub PEAD ó Polipropilè DN 500 mm, doble paret,  corrugada exterior i llisa interior, resistència a
l'aixafament SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, prev ist per a una pressió interior de
1kg/cm2, unions mitjançant junta elàstica inclosa al tub, col·locat al fons de la rasa. Inclou aques-
ta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs. Tot inclòs completament acabat, se-
gons plànols.

Ma d'obra...................................................... 12,87
Materials........................................................ 37,40

Suma la partida............................................... 50,27
Costos indirectes ............................ 3,00% 1,51

TOTAL PARTIDA........................................... 51,78
04.10 m3  Recobriment protector exterior formigó R=20 N/mm2               

Recobriment protector exterior de formigó de resistència 20 N/mm2, per a claveguera
Ma d'obra...................................................... 10,49
Materials........................................................ 65,67

Suma la partida............................................... 76,16
Costos indirectes ............................ 3,00% 2,28

TOTAL PARTIDA........................................... 78,44
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04.11 u   Pou registre D=100cm fins H=1.60 metres per tubs D=300/600 + 10c
Pou de registre de 100 cm de diàmetre i fins a 1.60 metres d'Alçada  construit sobre solera de
formigó de 10 cm de gruix , base d'obra de maó calat de 30cm de gruix , arrebossada i lliscada
per dins, tronc construït amb peces prefabricades incloses barilles per a centrament, con prefabri-
cat de 92 cm d'alçada, Bastiment i tapa de fundicio articulada amb tancament de seguretat o simi-
lar amb gravat anagrama ajuntament i tipus de servei, de D 70 cm, model R1/R3 de FDF segons
ubicació i graons per a pou de registre de Polipropilè reforçat amb Barnilla d'acer, de 215x364
mm, amb rodó de D 31 mm clavat amb morter epoxi, incloses connexions a col·lectors i embor-
nals totalment acabat segons plànols de detall.

Suma la partida............................................... 480,00
Costos indirectes ............................ 3,00% 14,40

TOTAL PARTIDA........................................... 494,40
04.12 u   Pou registre D=100cm, 1.60<H<2.00 metres per tubs D=300/600+10cm

Pou de registre de 100 cm de diàmetre d'alçada entre 1.60 i 2.00 metres  construit sobre solera
de formigó de 10 cm de gruix , base d'obra de maó calat de 30cm de gruix, arrebossada i lliscada
per dins, tronc construït amb peces prefabricades incloses barilles per a centrament, con prefabri-
cat de 92 cm d'alçada, Bastiment i tapa de fundicio articulada amb tancament de seguretat o simi-
lar amb gravat anagrama ajuntament i tipus de servei, de D 70 cm, model R1/R3 de FDF segons
ubicació  i graons per a pou de registre de Polipropilè reforçat amb Barnilla d'acer, de 215x364
mm, amb rodó de D 31 mm clavat amb morter epoxi, incloses connexions a col·lectors i embor-
nals totalment acabat segons plànols de detall.

Suma la partida............................................... 580,00
Costos indirectes ............................ 3,00% 17,40

TOTAL PARTIDA........................................... 597,40
04.13 u   Escomesa Resid. tub PVC D=315mm, fita seny. prot. amb form.     

Escomesa d'aigües Residuals mitjançant tuberia PVC de doble paret color teula de 315mm de
diàmetre, classe SN8, de longitud màxima 10m. Unió directe a pou. Inclosa excavació, terraplè,
connexió a col·lector,protecció amb formigó i formació de fita en parcel·la amb tub D=100 omplert
de formigó i brida cega. Tot inclós i totalment acabat.

Suma la partida............................................... 260,00
Costos indirectes ............................ 3,00% 7,80

TOTAL PARTIDA........................................... 267,80
04.14 u   Escomesa Pluvials tub PE d=400mm,fita seny. prot. amb form.     

Escomesa d'aigües Pluv ials mitjançant tuberia POLIETILÈ corrugat de doble paret color negre
de 400mm de diàmetre, classe SN8, de longitud màxima 10m. Unió directe a pou. Inclosa exca-
vació, terraplè, connexió a col·lector,protecció amb formigó i formació de fita en parcel·la amb tub
D=100 omplert de formigó i brida cega. Tot inclós i totalment acabat.

Suma la partida............................................... 290,00
Costos indirectes ............................ 3,00% 8,70

TOTAL PARTIDA........................................... 298,70
04.15 u   Pou Sorrer 0.90x0,40x1,50m amb reixa tipus B-30AD-D400 de Fàbreg

Formació de pou sorrer construït amb paret de gero de 15cm de gruix , arrebossat i lliscat interior,
de 0.90x0.40x1.50m de mides interiors, construit sobre solera de formigó de 10 cm de gruix . In-
clòs marc i reixa construida en fosa model B-30AD-D400, de 1ut de 1,00x0,50m amb forats de
40x40mm i connexió a col·lector de pluv ials amb tub de PE corrugat de doble paret Ø315mm.
Inclou excavació i reblert de terres, càrrega sobre camió, transport a abocador, descàrrega i cà-
non abocament. Inclou material i mà d'obra necessària.  Inclou material i mà d'obra necessària.
Tot inclòs completament acabat segons indicacions de la direcció facultativa.

Suma la partida............................................... 370,00
Costos indirectes ............................ 3,00% 11,10

TOTAL PARTIDA........................................... 381,10



QUADRE DE PREUS 2
Proj. millora urb. i portada serveis al terreny nova escola     
CODI UD RESUM PREU

04.16 u   Pou sorrer 0.90x0.90x1,50m amb reixa tipus B-30AD-D400 de Fàbreg
Formació de pou sorrer construït amb  paret de gero de 15cm de gruix , arrebossat i lliscat interior,
de 0.90x0.90x1.50m de mides interiors, construit sobre solera de formigó de 10 cm de gruix . In-
clòs marc i reixa construida en fosa model B-30AD-D400, de 2ut de 1,00x0,50m amb forats de
40x40mm. Inclou connexió directe a pou de xarxa de pluv ials amb tub de PE corrugat de doble
paret Ø400mm i protegit amb formigó. Inclou excavació i reblert de terres, càrrega sobre camió,
transport a abocador, descàrrega i cànon abocament. Inclou material i mà d'obra necessària. Tot
inclòs completament acabat segons indicacions de la direcció facultativa.

Suma la partida............................................... 550,00
Costos indirectes ............................ 3,00% 16,50

TOTAL PARTIDA........................................... 566,50
04.17 ml  Tubs per embornals i reixes 315mm. Protegit amb formigó         

Subministrament i Col·locació de tub de polietilè corrugat de doble paret de 315 mm de diàmetre
per a embornals i reixes, inclosa excavació de la rasa, terraplè de la rasa, amb material sel·lec-
cionat i  part proporcional de connexió al col·lector de clavagueram. Protegit amb formigó.

Materials........................................................ 36,00

Suma la partida............................................... 36,00
Costos indirectes ............................ 3,00% 1,08

TOTAL PARTIDA........................................... 37,08
04.18 m   Formació cuneta a cel obert 1.00x0.30m                          

Formació de cuneta en terreny natural, a cel obert, amb mitjans mecànics, de 1.00 metres d'am-
plada x  0.30 metres de profunditat.

Suma la partida............................................... 4,00
Costos indirectes ............................ 3,00% 0,12

TOTAL PARTIDA........................................... 4,12
04.19 u   Connexió a Xarxa Existent                                       

Connexió a Xarxa Existent

Suma la partida............................................... 350,00
Costos indirectes ............................ 3,00% 10,50

TOTAL PARTIDA........................................... 360,50

 Pàgina 4

CAPITOL 05 XARXA AIGUA POTABLE                                             
SUBCAPITOL 05.01 OBRA CIVIL                                                      
05.01.01 m3  Cata manual en qualsevol tipus de material                      

Cata manual en qualsevol tipus de material per a la localització de serveis a mantenir: gas, ai-
gua, telefon i electricitat. Inclós enderroc i reposició de ferm. Inclou excavació, càrrega sobre ca-
mió, transport a abocador, descàrrega i cànon abocament.  Inclou el posterior terraplenat, com-
pactat de les terres.

Suma la partida............................................... 25,00
Costos indirectes ............................ 3,00% 0,75

TOTAL PARTIDA........................................... 25,75
05.01.02 m   Tall paviments asfàltics disc                                   

Tall de pav iments asfàltics de qualsevol tipus amb disc de diamant, per a Formació d'aresta Re-
gular de Paviment Ex istent, per tal de procedir a l'entrega del nou pav iment.

Ma d'obra...................................................... 3,31
Maquinaria..................................................... 1,49
Materials........................................................ 0,05

Suma la partida............................................... 4,85
Costos indirectes ............................ 3,00% 0,15

TOTAL PARTIDA........................................... 5,00
05.01.03 m2  Enderroc i reposició pav.asfàltic                               

Enderroc i reposició de pav iment asfàltic ex istent, de les mateixes característiques que el ender-
rocat. Inclòs enderroc i reposició de base de formigó i reposició de capes suport. Inclou excava-
ció, càrrega sobre camió, transport a abocador, descàrrega i cànon abocament.  Tot inclòs com-
pletament acabat.

Ma d'obra...................................................... 7,32
Maquinaria..................................................... 6,19
Materials........................................................ 23,37

Suma la partida............................................... 36,88
Costos indirectes ............................ 3,00% 1,11

TOTAL PARTIDA........................................... 37,99
05.01.04 m3  Excav.rasa,amp:<=2m,fond.=<=4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrr

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en qualsevol tipus de ter-
reny (inclós roca), amb retro excavadora i càrrega mecànica del material excavat a camió i
transport dins de la mateixa obra. Inclós pas per sota escomeses ex istents. Inclosa baixada de
rendiment per a protecció de servei. Inclosa baixada de rendiment per a protecció de servei.

Ma d'obra...................................................... 0,56
Maquinaria..................................................... 5,57
Materials........................................................ 0,01

Suma la partida............................................... 6,14
Costos indirectes ............................ 3,00% 0,18

TOTAL PARTIDA........................................... 6,32
05.01.05 m3  Rebliment+picon.rasa, sorra reciclada granulometria 0/5mm       

Rebliment i piconatge de rasa, amb sorra reciclada granulometria de 0 a 5mm, en tongades de
gruix  de fins a 25 cm., utilitzant corró v ibratori per a compactar.

Maquinaria..................................................... 3,07
Materials........................................................ 8,25

Suma la partida............................................... 11,32
Costos indirectes ............................ 3,00% 0,34

TOTAL PARTIDA........................................... 11,66



QUADRE DE PREUS 2
Proj. millora urb. i portada serveis al terreny nova escola     
CODI UD RESUM PREU

05.01.06 m3  Rebliment+picon.rasa,mat.selec.,g<=30cm,corró Prestec           
Rebliment i piconatge de rasa, amb material seleccionat procedent de préstec, en tongades de
gruix fins a 30 cm, utilitzant corró v ibratori per a compactar, amb compactació del 95 %  PM.

Maquinaria..................................................... 3,04
Materials........................................................ 5,10

Suma la partida............................................... 8,14
Costos indirectes ............................ 3,00% 0,24

TOTAL PARTIDA........................................... 8,38
05.01.07 ml  Sub. i col. de cinta senyalitzadora                             

subministrament de col·locació de cinta senyalitzadora de servei urbanístic, de color i rotulació
adequat al servei senyalitzat.

Ma d'obra...................................................... 0,21
Materials........................................................ 0,25

Suma la partida............................................... 0,46
Costos indirectes ............................ 3,00% 0,01

TOTAL PARTIDA........................................... 0,47
05.01.08 u   Pericó per Hidrant aigua potable                                

Formació de pou circular de D=120cm per Hidrant d'aigua potable amb solera de formigó H-20
de 10cm de gruix , paret de mao calat de 15 cm de gruix ,arrebossat i lliscat per dins amb morter
mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l inclos subministramenti col·locació de Ta-
pa per a pou de registre de fundicio mecanitzat amb gravat anagrama ajuntament i tipus de ser-
vei, de D 70 cm, col·locat amb morter mix t 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Suma la partida............................................... 350,00
Costos indirectes ............................ 3,00% 10,50

TOTAL PARTIDA........................................... 360,50
05.01.09 ut  Arqueta per a vàlvula d'eix vertical                            

Formació d'arqueta per a vàlvula d'aigua potable d'eix  vertical amb tub de PVC de diàmetre
125/160 mm, reforzat amb formigó i marc i tapa de fosa de 300 mm de diàmetre

Suma la partida............................................... 137,92
Costos indirectes ............................ 3,00% 4,14

TOTAL PARTIDA........................................... 142,06
05.01.10 m3  Formació de massacot de formigó tipus HM-20.                    

Formació de massacot de formigó tipus HM-20 per a cantonades i canv is de direcció. Tot inclòs
totalment acabat segons indicacions companyia d'aigua.

Suma la partida............................................... 80,00
Costos indirectes ............................ 3,00% 2,40

TOTAL PARTIDA........................................... 82,40
05.01.11 ut  Obra civil conexió a xarxa existent                             

Treballs d'obra civ il necessaris per a la connexió a xarxa ex istent inclosos formació de massa-
cot de formigó tipus HM-20 per a cantonades i canv is de direcció en connexions. Tot inclòs i to-
talment acabat segons indicacions companyia d'aigua.

Suma la partida............................................... 275,00
Costos indirectes ............................ 3,00% 8,25

TOTAL PARTIDA........................................... 283,25
05.01.12 u   Pou de registre DN600 de fins a 1,5m de prof. xarxa aigua       

Construcció de pou de registre de DN600mm de fins a 1,5 ml de profunditat mitjançant formació
de mitja canya amb rajol ceràmic resistent i arqueta tronco-cònica prefabricada de formigó aferrat
amb morter de ciment porland. Inclou marc i tapa de fundició dúctil.

Suma la partida............................................... 450,00
Costos indirectes ............................ 3,00% 13,50

TOTAL PARTIDA........................................... 463,50

 Pàgina 5

SUBCAPITOL 05.02 INSTAL·LACIÓ                                                    
05.02.01 m   Tub PE 100,DN=125mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN 12201-2,soldat,

Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió no-
minal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa.

Ma d'obra...................................................... 8,65
Materials........................................................ 16,33

Suma la partida............................................... 24,98
Costos indirectes ............................ 3,00% 0,75

TOTAL PARTIDA........................................... 25,73
05.02.02 u   Vàlvula comporta fosa p/tub polietilè D125mm                    

Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de polietilè, per a una PN 16 bar, de
D 125 mm. Inclòs tub de polietilè per connexió, subministrament, instal·lació i muntatge. Tot in-
clòs completament acabat.

Ma d'obra...................................................... 94,86
Materials........................................................ 352,83

Suma la partida............................................... 447,69
Costos indirectes ............................ 3,00% 13,43

TOTAL PARTIDA........................................... 461,12
05.02.03 u   Hidrant soterrat Belgicast BV-05-03 o equivalent.               

Hidrant soterrat tipus Belgicast BV-05-03 o equivalent, totalment equipat amb arqueta i senyalitza-
ció vertical. Inclou subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

Ma d'obra...................................................... 157,86
Materials........................................................ 609,34

Suma la partida............................................... 767,20
Costos indirectes ............................ 3,00% 23,02

TOTAL PARTIDA........................................... 790,22
05.02.04 u   SiC de tap injectable de PE AD PN-10 DN125mm                    

Subministre i col·locació de tap injectable de PE AD PN-10 DN 125mm.

Suma la partida............................................... 48,60
Costos indirectes ............................ 3,00% 1,46

TOTAL PARTIDA........................................... 50,06
05.02.05 u   SiC de colze 90º injectable PE AD PN-10 DN 125mm                

Subministre i col·locació de colze 90º injectable PE AD PN-10 DN 125mm.

Suma la partida............................................... 70,00
Costos indirectes ............................ 3,00% 2,10

TOTAL PARTIDA........................................... 72,10
05.02.06 u   Prova de càrrega de pressió sobre la canonada instal·lada       

Prova de càrrega de pressió sobre la canonada instal·lada, mitjanánt maquinària especial Kar-
cher fins a una pressió màxima de 10 Atmòsferes durant un periode de prova de 30min (mín ).
Inclou transport i certificat de qualitat d'acceptació/negació.

Suma la partida............................................... 275,00
Costos indirectes ............................ 3,00% 8,25

TOTAL PARTIDA........................................... 283,25
05.02.07 ut  Neteja de la instal·lació i prova de desinfecció                

Neteja de la instal·lació i prova de desinfecció certificat per laboratori homologat.

Suma la partida............................................... 300,00
Costos indirectes ............................ 3,00% 9,00

TOTAL PARTIDA........................................... 309,00



QUADRE DE PREUS 2
Proj. millora urb. i portada serveis al terreny nova escola     
CODI UD RESUM PREU

05.02.08 u   Connexió a xarxa existent de PVC DN125                          
Connexió a xarxa ex istent de PVC DN125mm mitjançant Te injectable DN125/125mm, 3ut vàl-
vules de comporta amb eix  d'acer inox idable de DN100mm i arquetes, topes brida, brides bo-
ges, juntes elastomèriques i cargols zincats 16x20 mm, maniguets electrosoldables, unions per
PVC DN125 mm i accessoris varis. Segons pressupost OB/34 de Prodaisa.

Suma la partida............................................... 1.312,14
Costos indirectes ............................ 3,00% 39,36

TOTAL PARTIDA........................................... 1.351,50

 Pàgina 6

CAPITOL 06 XARXA ELÈCTRICA BT                                              
SUBCAPITOL 06.01 OBRA CIVIL XARXA ELÈCTRICA                                      
06.01.01 m3  Cata manual en qualsevol tipus de material                      

Cata manual en qualsevol tipus de material per a la localització de serveis a mantenir: gas, ai-
gua, telefon i electricitat. Inclós enderroc i reposició de ferm. Inclou excavació, càrrega sobre ca-
mió, transport a abocador, descàrrega i cànon abocament.  Inclou el posterior terraplenat, com-
pactat de les terres.

Suma la partida............................................... 25,00
Costos indirectes ............................ 3,00% 0,75

TOTAL PARTIDA........................................... 25,75
06.01.02 m   Tall paviments asfàltics disc                                   

Tall de pav iments asfàltics de qualsevol tipus amb disc de diamant, per a Formació d'aresta Re-
gular de Paviment Ex istent, per tal de procedir a l'entrega del nou pav iment.

Ma d'obra...................................................... 3,31
Maquinaria..................................................... 1,49
Materials........................................................ 0,05

Suma la partida............................................... 4,85
Costos indirectes ............................ 3,00% 0,15

TOTAL PARTIDA........................................... 5,00
06.01.03 m2  Enderroc i reposició pav.asfàltic                               

Enderroc i reposició de pav iment asfàltic ex istent, de les mateixes característiques que el ender-
rocat. Inclòs enderroc i reposició de base de formigó i reposició de capes suport. Inclou excava-
ció, càrrega sobre camió, transport a abocador, descàrrega i cànon abocament.  Tot inclòs com-
pletament acabat.

Ma d'obra...................................................... 7,32
Maquinaria..................................................... 6,19
Materials........................................................ 23,37

Suma la partida............................................... 36,88
Costos indirectes ............................ 3,00% 1,11

TOTAL PARTIDA........................................... 37,99
06.01.04 m   Tall amb radial paviment vorera                                 

de Tall mitjançant Radial per a Formació d'aresta Regular de Paviment Existent, per tal de proce-
dir a l'entrega del nou pav iment.

Ma d'obra...................................................... 2,07
Maquinaria..................................................... 1,29

Suma la partida............................................... 3,36
Costos indirectes ............................ 3,00% 0,10

TOTAL PARTIDA........................................... 3,46
06.01.05 m2  Enderroc i reposició pav.form.                                  

Enderroc i reposició de pav iment de formigó ex istent, de les mateixes característiques que el en-
derrocat.  Inclòs enderroc i reposició de base de formigó i reposició de les capes suport. Inclou
excavació, càrrega sobre camió, transport a abocador, descàrrega i cànon abocament. Tot inclòs
completament acabat.

Ma d'obra...................................................... 11,96
Maquinaria..................................................... 6,46
Materials........................................................ 11,60

Suma la partida............................................... 30,02
Costos indirectes ............................ 3,00% 0,90

TOTAL PARTIDA........................................... 30,92



QUADRE DE PREUS 2
Proj. millora urb. i portada serveis al terreny nova escola     
CODI UD RESUM PREU

06.01.06 m3  Excav.rasa,amp:<=2m,fond.=<=4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrr
Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en qualsevol tipus de ter-
reny (inclós roca), amb retro excavadora i càrrega mecànica del material excavat a camió i
transport dins de la mateixa obra. Inclós pas per sota escomeses ex istents. Inclosa baixada de
rendiment per a protecció de servei. Inclosa baixada de rendiment per a protecció de servei.

Ma d'obra...................................................... 0,56
Maquinaria..................................................... 5,57
Materials........................................................ 0,01

Suma la partida............................................... 6,14
Costos indirectes ............................ 3,00% 0,18

TOTAL PARTIDA........................................... 6,32
06.01.07 m3  Rebliment+picon.rasa,mat.selec.,g<=30cm,corró Prestec           

Rebliment i piconatge de rasa, amb material seleccionat procedent de préstec, en tongades de
gruix fins a 30 cm, utilitzant corró v ibratori per a compactar, amb compactació del 95 %  PM.

Maquinaria..................................................... 3,04
Materials........................................................ 5,10

Suma la partida............................................... 8,14
Costos indirectes ............................ 3,00% 0,24

TOTAL PARTIDA........................................... 8,38
06.01.08 ml  Sub. i col. de cinta senyalitzadora + placa                     

subministrament de col·locació de cinta senyalitzadora i placa metàl·lica de servei urbanístic, de
color i rotulació adequat al servei senyalitzat.

Suma la partida............................................... 3,00
Costos indirectes ............................ 3,00% 0,09

TOTAL PARTIDA........................................... 3,09
06.01.09 m   2 Tub flex.corru.PE,dn=160mm, col·locat en rasa i protegit amb f

2 Tub flex ible corrugat de POLIETILÈ, de 160 mm de diàmetre nominal i 4.25 mm de gruix  amb
grau de resistència al xoc 7 i muntat com a canalització soterrada protegit amb formigó
HM-20/P/20/I
.

Suma la partida............................................... 21,00
Costos indirectes ............................ 3,00% 0,63

TOTAL PARTIDA........................................... 21,63
06.01.10 m   3 Tub flex.corru.PE,dn=160mm, col·locat en rasa i protegit amb f

3 Tub flex ible corrugat de POLIETILÈ, de 160 mm de diàmetre nominal i 4.25 mm de gruix  amb
grau de resistència al xoc 7 i muntat com a canalització soterrada protegit amb formigó
HM-20/P/20/I
.

Suma la partida............................................... 26,00
Costos indirectes ............................ 3,00% 0,78

TOTAL PARTIDA........................................... 26,78
06.01.11 ut  Sub i Col de Sòcol per a CS + CGP                               

Subministrament i Col·locació de Sòcol per a CS + CGP tipus normalitzat companyia subminis-
tradora o similar per a instal·lació de Caixa de Protecció d'abonat.

Suma la partida............................................... 600,00
Costos indirectes ............................ 3,00% 18,00

TOTAL PARTIDA........................................... 618,00
06.01.12 u   Fonament suport de formigó HV 1000 DAN                          

Suma la partida............................................... 376,05
Costos indirectes ............................ 3,00% 11,28

TOTAL PARTIDA........................................... 387,33

 Pàgina 7

06.01.13 ut  Treballs d'obra civil de connexió a xarxa existent aeri-sot     
Partida alçada a justificar dels treballs d'obra civ il necessaris per a la connexió amb la xarxa
existent, mitjançant conversió aèri soterrani, amb col·locació de tub d'acer galvanitzat i pintat pro-
tegit. Totalment acabat segons estudi Endesa i seguint indicacions de la companyia subministra-
dora.

Suma la partida............................................... 160,00
Costos indirectes ............................ 3,00% 4,80

TOTAL PARTIDA........................................... 164,80
SUBCAPITOL 06.02 INSTAL·LACIÓ XARXA ELÈCTRICA                                    
06.02.01 ut  Obra civil i Instal·lació elèctrica s/conveni ENDESA 9030882    

Treballs relacionats en conveni núm. 9030882 de Fecsa Endesa corresponents a les noves ins-
tal·lacions de xarxa. Inclou treballs d'obra civ il i instal·lació. Inclòs obtenció de permisos oficials i
particulars . Tot inclòs i totalment acabat segons requeriments companyia elèctrica.

Suma la partida............................................... 11.821,35
Costos indirectes ............................ 3,00% 354,64

TOTAL PARTIDA........................................... 12.175,99
06.02.02 ut  Obra civil i Instal·lació elèctrica s/conveni ENDESA 9030837    

Treballs relacionats en conveni núm. 9030837 de Fecsa Endesa corresponents a la nova exten-
sió de xarxa. Inclou treballs obra civ il i instal·lació. Inclòs obtenció de permisos oficials i particu-
lars . Tot inclòs i totalment acabat segons requeriments companyia elèctrica.

Suma la partida............................................... 19.613,13
Costos indirectes ............................ 3,00% 588,39

TOTAL PARTIDA........................................... 20.201,52
06.02.03 ut  Deducció OBRA CIVIL conveni ENDESA segons núm.9030882           

Deducció treballs obra civ il segons conveni 9030882. Aquestes partides s'han valorat separada-
ment en el pressupost del present projecte.

Suma la partida............................................... 3.835,24
Costos indirectes ............................ 3,00% 115,06

TOTAL PARTIDA........................................... 3.950,30
06.02.04 ut  Deducció OBRA CIVIL conveni ENDESA segons núm.9030837           

Deducció treballs obra civ il segons conveni 9030837. Aquestes partides s'han valorat separada-
ment en el pressupost del present projecte.

Suma la partida............................................... 5.862,95
Costos indirectes ............................ 3,00% 175,89

TOTAL PARTIDA........................................... 6.038,84
06.02.05 ut  Drets de supervisió a pagar a ENDESA                            

Import corresponent a Drets de superv isió a pagar a ENDESA en cas de que no executi l'obra
directament Endesa.

Suma la partida............................................... 101,52
Costos indirectes ............................ 3,00% 3,05

TOTAL PARTIDA........................................... 104,57



QUADRE DE PREUS 2
Proj. millora urb. i portada serveis al terreny nova escola     
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 07 XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC                                         
SUBCAPITOL 07.01 OBRA CIVIL                                                      
07.01.01 m3  Cata manual en qualsevol tipus de material                      

Cata manual en qualsevol tipus de material per a la localització de serveis a mantenir: gas, ai-
gua, telefon i electricitat. Inclós enderroc i reposició de ferm. Inclou excavació, càrrega sobre ca-
mió, transport a abocador, descàrrega i cànon abocament.  Inclou el posterior terraplenat, com-
pactat de les terres.

Suma la partida............................................... 25,00
Costos indirectes ............................ 3,00% 0,75

TOTAL PARTIDA........................................... 25,75
07.01.02 m   Tall amb radial paviment vorera                                 

de Tall mitjançant Radial per a Formació d'aresta Regular de Paviment Ex istent, per tal de proce-
dir a l'entrega del nou pav iment.

Ma d'obra...................................................... 2,07
Maquinaria..................................................... 1,29

Suma la partida............................................... 3,36
Costos indirectes ............................ 3,00% 0,10

TOTAL PARTIDA........................................... 3,46
07.01.03 m2  Enderroc i reposició pav.form.                                  

Enderroc i reposició de pav iment de formigó ex istent, de les mateixes característiques que el en-
derrocat.  Inclòs enderroc i reposició de base de formigó i reposició de les capes suport. Inclou
excavació, càrrega sobre camió, transport a abocador, descàrrega i cànon abocament. Tot inclòs
completament acabat.

Ma d'obra...................................................... 11,96
Maquinaria..................................................... 6,46
Materials........................................................ 11,60

Suma la partida............................................... 30,02
Costos indirectes ............................ 3,00% 0,90

TOTAL PARTIDA........................................... 30,92
07.01.04 m3  Excav.rasa h<=4m,a<=2m,terreny compact.,m.mec.                  

Excavació i càrrega de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny com-
pacte, amb mitjans mecànics, inclosa càrrega a camió i transport dins de la mateixa obra. Inclós
pas per sota escomeses ex istents.

Ma d'obra...................................................... 0,17
Maquinaria..................................................... 3,82

Suma la partida............................................... 3,99
Costos indirectes ............................ 3,00% 0,12

TOTAL PARTIDA........................................... 4,11
07.01.05 m3  Rebliment+picon.rasa, sorra reciclada granulometria 0/5mm       

Rebliment i piconatge de rasa, amb sorra reciclada granulometria de 0 a 5mm, en tongades de
gruix de fins a 25 cm., utilitzant corró v ibratori per a compactar.

Maquinaria..................................................... 3,07
Materials........................................................ 8,25

Suma la partida............................................... 11,32
Costos indirectes ............................ 3,00% 0,34

TOTAL PARTIDA........................................... 11,66
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07.01.06 m3  Rebliment+picon.rasa,mat.selec.,g<=30cm,corró Prestec           
Rebliment i piconatge de rasa, amb material seleccionat procedent de préstec, en tongades de
gruix  fins a 30 cm, utilitzant corró v ibratori per a compactar, amb compactació del 95 %  PM.

Maquinaria..................................................... 3,04
Materials........................................................ 5,10

Suma la partida............................................... 8,14
Costos indirectes ............................ 3,00% 0,24

TOTAL PARTIDA........................................... 8,38
07.01.07 m   Canalització 1 tub PE DN=90mm,                                  

Canalització amb 1 tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble ca-
pa, sense dau de recobriment.

Ma d'obra...................................................... 0,83
Materials........................................................ 1,59

Suma la partida............................................... 2,42
Costos indirectes ............................ 3,00% 0,07

TOTAL PARTIDA........................................... 2,49
07.01.08 ml  Sub. i col. de cinta senyalitzadora                             

subministrament de col·locació de cinta senyalitzadora de servei urbanístic, de color i rotulació
adequat al servei senyalitzat.

Ma d'obra...................................................... 0,21
Materials........................................................ 0,25

Suma la partida............................................... 0,46
Costos indirectes ............................ 3,00% 0,01

TOTAL PARTIDA........................................... 0,47
07.01.09 ut  Sub i col de per. pref. 40x40 s/ sol 10cm form. + bastiment i ta

Subministrament i Col·locació de pericó prefabricat de 40x40 sobre solera de formigo HM-20 de
10 cm de gruix  inclos Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm
, D-400, AMB GRAVAT TIPUS DE SERVEI, remolinat i lliscat parets interiors, col·locat amb
morter mix t 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Ma d'obra...................................................... 7,22
Maquinaria..................................................... 0,06
Materials........................................................ 114,41

Suma la partida............................................... 121,69
Costos indirectes ............................ 3,00% 3,65

TOTAL PARTIDA........................................... 125,34
07.01.10 u   Fonamentació columna de H=7.00m a H=8.00                        

Fonamentació per a columna de 7.00 a 8.00 metres d'alçada amb sabata de formigó de 0.7 x  0.7
x 0.9m inclosa excavació, encofrat i col·locació d'espàrrecs segons columna.

Suma la partida............................................... 100,00
Costos indirectes ............................ 3,00% 3,00

TOTAL PARTIDA........................................... 103,00
07.01.11 ut  Connexió a xarxa existent                                       

Partida alçada a justificar dels treballs d'obra civ il de connexió a la xarxa ex istent.

Suma la partida............................................... 170,00
Costos indirectes ............................ 3,00% 5,10

TOTAL PARTIDA........................................... 175,10



QUADRE DE PREUS 2
Proj. millora urb. i portada serveis al terreny nova escola     
CODI UD RESUM PREU

SUBCAPITOL 07.02 INSTAL·LACIÓ                                                    
07.02.01 m   Cond.coure nu,1x35mm2,munt.superf.                              

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment
Ma d'obra...................................................... 2,91
Materials........................................................ 1,20

Suma la partida............................................... 4,11
Costos indirectes ............................ 3,00% 0,12

TOTAL PARTIDA........................................... 4,23
07.02.02 m   Cond.coure RV 0,6/1,4x6mm2,col.tub                              

Conductor de coure de designació UNE RV 0,6/1 KV, tetrapolar de secció 4x6 mm2 i col.locat
en tub

Ma d'obra...................................................... 1,85
Materials........................................................ 1,84

Suma la partida............................................... 3,69
Costos indirectes ............................ 3,00% 0,11

TOTAL PARTIDA........................................... 3,80
07.02.03 ut  SiC Columna tipus IGUAZÚ de JOVIR o equivalent, h=8m            

Subministrament i col·locació de columna circular recta tipus IGUAZÚ de Jov ir o equivalent, de
8m d'alçada i 200mm de diàmetre, per a instal·lació de múltiples lluminàries, d'acer galvanitzat
pintada amb pintura termolacada RAL 9022 acabat mate-texturat (equivalent color gris plata G2 de
Salv i). REFORÇ DOBLE CÈRCOL INTERIOR I CARTEL·LES. Inclou perns anclatge, planti-
lla i cargols per a perns i arandeles. Inclosa Caixa de Connexió, tèrmic de protecció i PP de ca-
blejat interior,piqueta de posta terra. Totalment instal·lat.

Ma d'obra...................................................... 65,22
Materials........................................................ 809,54

Suma la partida............................................... 874,76
Costos indirectes ............................ 3,00% 26,24

TOTAL PARTIDA........................................... 901,00
07.02.04 ut  Lluminària VISIO LIRA P080 de Salvi o eq. LED                   

Subministre i col·locació de lluminària tipus VISIO LIRA de Salv i o equivalent, 2*5M 30K F4M2
PMMA SP D P080, amb model i potència segons estudi lumínic. Gris Plata G2. Inclosa conne-
x ió a caixa de connexions i regulació de LED per ajustar a estudi lumínic, ja que es realitzarà
medició amb luxòmetre. Inclou material i mà d'obra necessària. Totalment instal·lat i acabat.

Suma la partida............................................... 411,00
Costos indirectes ............................ 3,00% 12,33

TOTAL PARTIDA........................................... 423,33
07.02.05 u   Memòria tècnica de legalització                                 

Redacció i tramitació de memòria tècnica de legalització de la instal·lació elèctrica.

Suma la partida............................................... 1.200,00
Costos indirectes ............................ 3,00% 36,00

TOTAL PARTIDA........................................... 1.236,00
07.02.06 u   Connexió Xarxa Existent                                         

Treballs d'instal·lació per a la connexió de la nova xarxa d'enllumenat a la xarxa ex istent. Inclou
mà d'obra i material necessari. Totalment acabat i en correcte funcionament.

Suma la partida............................................... 150,00
Costos indirectes ............................ 3,00% 4,50

TOTAL PARTIDA........................................... 154,50
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CAPITOL 08 XARXA DE GAS                                                    
SUBCAPITOL 08.01 OBRA CIVIL                                                      
08.01.01 m3  Cata manual en qualsevol tipus de material                      

Cata manual en qualsevol tipus de material per a la localització de serveis a mantenir: gas, ai-
gua, telefon i electricitat. Inclós enderroc i reposició de ferm. Inclou excavació, càrrega sobre ca-
mió, transport a abocador, descàrrega i cànon abocament.  Inclou el posterior terraplenat, com-
pactat de les terres.

Suma la partida............................................... 25,00
Costos indirectes ............................ 3,00% 0,75

TOTAL PARTIDA........................................... 25,75
08.01.02 m   Tall paviments asfàltics disc                                   

Tall de pav iments asfàltics de qualsevol tipus amb disc de diamant, per a Formació d'aresta Re-
gular de Paviment Ex istent, per tal de procedir a l'entrega del nou pav iment.

Ma d'obra...................................................... 3,31
Maquinaria..................................................... 1,49
Materials........................................................ 0,05

Suma la partida............................................... 4,85
Costos indirectes ............................ 3,00% 0,15

TOTAL PARTIDA........................................... 5,00
08.01.03 m2  Enderroc i reposició pav.asfàltic                               

Enderroc i reposició de pav iment asfàltic ex istent, de les mateixes característiques que el ender-
rocat. Inclòs enderroc i reposició de base de formigó i reposició de capes suport. Inclou excava-
ció, càrrega sobre camió, transport a abocador, descàrrega i cànon abocament.  Tot inclòs com-
pletament acabat.

Ma d'obra...................................................... 7,32
Maquinaria..................................................... 6,19
Materials........................................................ 23,37

Suma la partida............................................... 36,88
Costos indirectes ............................ 3,00% 1,11

TOTAL PARTIDA........................................... 37,99
08.01.04 m3  Excav.rasa h<=4m,a<=2m,terreny compact.,m.mec.                  

Excavació i càrrega de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny com-
pacte, amb mitjans mecànics, inclosa càrrega a camió i transport dins de la mateixa obra. Inclós
pas per sota escomeses ex istents.

Ma d'obra...................................................... 0,17
Maquinaria..................................................... 3,82

Suma la partida............................................... 3,99
Costos indirectes ............................ 3,00% 0,12

TOTAL PARTIDA........................................... 4,11
08.01.05 m3  Rebliment+picon.rasa, sorra reciclada granulometria 0/5mm       

Rebliment i piconatge de rasa, amb sorra reciclada granulometria de 0 a 5mm, en tongades de
gruix  de fins a 25 cm., utilitzant corró v ibratori per a compactar.

Maquinaria..................................................... 3,07
Materials........................................................ 8,25

Suma la partida............................................... 11,32
Costos indirectes ............................ 3,00% 0,34

TOTAL PARTIDA........................................... 11,66



QUADRE DE PREUS 2
Proj. millora urb. i portada serveis al terreny nova escola     
CODI UD RESUM PREU

08.01.06 m3  Rebliment+picon.rasa,mat.selec.,g<=30cm,corró Prestec           
Rebliment i piconatge de rasa, amb material seleccionat procedent de préstec, en tongades de
gruix fins a 30 cm, utilitzant corró v ibratori per a compactar, amb compactació del 95 %  PM.

Maquinaria..................................................... 3,04
Materials........................................................ 5,10

Suma la partida............................................... 8,14
Costos indirectes ............................ 3,00% 0,24

TOTAL PARTIDA........................................... 8,38
08.01.07 ml  Sub. i col. de cinta senyalitzadora                             

subministrament de col·locació de cinta senyalitzadora de servei urbanístic, de color i rotulació
adequat al servei senyalitzat.

Ma d'obra...................................................... 0,21
Materials........................................................ 0,25

Suma la partida............................................... 0,46
Costos indirectes ............................ 3,00% 0,01

TOTAL PARTIDA........................................... 0,47
08.01.08 ut  Arqueta registre clau de pas                                    

Arqueta registre per a clau de pas. Inclou marc i tapa 200 x 150 mm AMB GRAVAT TIPUS DE
SERVEI

Suma la partida............................................... 89,71
Costos indirectes ............................ 3,00% 2,69

TOTAL PARTIDA........................................... 92,40
08.01.09 ut  Sub i col de per. pref. 40x40 s/ sol 10cm form. + bastiment i ta

Subministrament i Col·locació de pericó prefabricat de 40x40 sobre solera de formigo HM-20 de
10 cm de gruix  inclos Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm
, D-400, AMB GRAVAT TIPUS DE SERVEI, remolinat i lliscat parets interiors, col·locat amb
morter mix t 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Ma d'obra...................................................... 7,22
Maquinaria..................................................... 0,06
Materials........................................................ 114,41

Suma la partida............................................... 121,69
Costos indirectes ............................ 3,00% 3,65

TOTAL PARTIDA........................................... 125,34
08.01.10 ut  Estintolament de creuament canonada gas existent                

Treballs d'estintolament del creuament de canonada de gas ex istent en la franja d'obertura de la
nova rasa de pas de serveis. Seguint indicacions de la direcció facultativa. Inclou material i mà
d'obra necessària.

Suma la partida............................................... 150,00
Costos indirectes ............................ 3,00% 4,50

TOTAL PARTIDA........................................... 154,50
08.01.11 ut  Obra civil conexió a xarxa existent                             

Treballs d'obra civ il necessaris per a la connexió a xarxa ex istent inclosos formació de massa-
cot de formigó tipus HM-20 per a cantonades i canv is de direcció en connexions. Tot inclòs i to-
talment acabat segons indicacions companyia d'aigua.

Suma la partida............................................... 275,00
Costos indirectes ............................ 3,00% 8,25

TOTAL PARTIDA........................................... 283,25
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SUBCAPITOL 08.02 INSTAL·LACIÓ                                                    
08.02.01 m   Tub hdpe d63mm,10bar,soldat,dific.mitjà,col.fons rasa           

Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió no-
minal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa, inclosa par proporcional d'elements per a connexions i de-
rivacions. Aquest preu inclou els costos de material, personal, inspecció, connexions a xarxa
existent, proves i legalització de la xarxa.

Suma la partida............................................... 50,00
Costos indirectes ............................ 3,00% 1,50

TOTAL PARTIDA........................................... 51,50
08.02.02 u   Vàlvula interrupció,rosca.,muntada entre tubs.                  

Vàlvula de seguretat de funcionament per interrupció, roscada,  muntada entre tubs. Totalment
instal·lada.

Ma d'obra...................................................... 32,44
Materials........................................................ 259,97

Suma la partida............................................... 292,41
Costos indirectes ............................ 3,00% 8,77

TOTAL PARTIDA........................................... 301,18
08.02.03 ut  Subministrament i col·locació de brida cega en tuberia          

Subministrament i col·locació de brida cega

Suma la partida............................................... 100,00
Costos indirectes ............................ 3,00% 3,00

TOTAL PARTIDA........................................... 103,00
08.02.04 ut  Permisos, gestions i treballs companyia subministradora de gas  

Treballs de Direcció d'obra, superv isió i coordinació de seguretat i salut per part de la companyia
subministradora. Estudi i execució de projecte d'obra companyia. Permisos i taxas companyia.
Despeses técniques i administratives companyia.

Suma la partida............................................... 500,00
Costos indirectes ............................ 3,00% 15,00

TOTAL PARTIDA........................................... 515,00
08.02.05 ut  Connexió a xarxa de gas existent                                

Suma la partida............................................... 350,00
Costos indirectes ............................ 3,00% 10,50

TOTAL PARTIDA........................................... 360,50



QUADRE DE PREUS 2
Proj. millora urb. i portada serveis al terreny nova escola     
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 09 XARXA TELEFÒNICA                                                
09.01 m3  Cata manual en qualsevol tipus de material                      

Cata manual en qualsevol tipus de material per a la localització de serveis a mantenir: gas, ai-
gua, telefon i electricitat. Inclós enderroc i reposició de ferm. Inclou excavació, càrrega sobre ca-
mió, transport a abocador, descàrrega i cànon abocament.  Inclou el posterior terraplenat, com-
pactat de les terres.

Suma la partida............................................... 25,00
Costos indirectes ............................ 3,00% 0,75

TOTAL PARTIDA........................................... 25,75
09.02 pa  Retirada línies existents                                       

Partida alçada a Justificar de retirada de línies aèries ex istents inclòs "palometes",...

Suma la partida............................................... 1.500,00
Costos indirectes ............................ 3,00% 45,00

TOTAL PARTIDA........................................... 1.545,00
09.03 m3  Excav.rasa h<=4m,a<=2m,terreny compact.,m.mec.                  

Excavació i càrrega de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny com-
pacte, amb mitjans mecànics, inclosa càrrega a camió i transport dins de la mateixa obra. Inclós
pas per sota escomeses ex istents.

Ma d'obra...................................................... 0,17
Maquinaria..................................................... 3,82

Suma la partida............................................... 3,99
Costos indirectes ............................ 3,00% 0,12

TOTAL PARTIDA........................................... 4,11
09.04 m3  Rebliment+picon.rasa,mat.selec.,g<=30cm,corró Prestec           

Rebliment i piconatge de rasa, amb material seleccionat procedent de préstec, en tongades de
gruix fins a 30 cm, utilitzant corró v ibratori per a compactar, amb compactació del 95 %  PM.

Maquinaria..................................................... 3,04
Materials........................................................ 5,10

Suma la partida............................................... 8,14
Costos indirectes ............................ 3,00% 0,24

TOTAL PARTIDA........................................... 8,38
09.05 ml  Sub. i col. de cinta senyalitzadora                             

subministrament de col·locació de cinta senyalitzadora de servei urbanístic, de color i rotulació
adequat al servei senyalitzat.

Ma d'obra...................................................... 0,21
Materials........................................................ 0,25

Suma la partida............................................... 0,46
Costos indirectes ............................ 3,00% 0,01

TOTAL PARTIDA........................................... 0,47
09.06 m   Canalit. formigonada 2tubs PVC rígid D=63mm                     

Canalització amb dos tubs de PVC rígids de d 63 mm, amb guia de plàstic, inclòs prisma de for-
migó de 40x20cm i  col·locació d'una banda de protecció i avís de plàstic a la part superior de la
rasa

Ma d'obra...................................................... 1,24
Materials........................................................ 8,95

Suma la partida............................................... 10,19
Costos indirectes ............................ 3,00% 0,31

TOTAL PARTIDA........................................... 10,50
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09.07 m   Canalització formigonada 4tubs PVC rígid D=63mm                 
Canalització amb quatre tubs de PVC rígids de d 63 mm, amb guia de plàstic, inclòs prisma de
formigó de 40x20cm i  col·locació d'una banda de protecció i avís de plàstic a la part superior de
la rasa

Ma d'obra...................................................... 1,65
Materials........................................................ 17,78

Suma la partida............................................... 19,43
Costos indirectes ............................ 3,00% 0,58

TOTAL PARTIDA........................................... 20,01
09.08 u   Pericó regist.form.prefabricat.p/instal.telefonia MF-II         

Pericó de registre prefabricat de formigó armat tipus MF-II o equivalent per a instal·lacions de te-
lefonia, incloent tapa de fosa dúctil de Telefónica D400, col·locada sobre solera de formigó
HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix . Inclós ferratges. Totalment instal·lada.

Ma d'obra...................................................... 16,53
Maquinaria..................................................... 7,43
Materials........................................................ 108,61

Suma la partida............................................... 132,57
Costos indirectes ............................ 3,00% 3,98

TOTAL PARTIDA........................................... 136,55
09.09 u   Pericó regist.form.prefabricat.p/instal.telefonia DMF           

Pericó de registre prefabricat de formigó armat tipus DMF o equivalent per a instal·lacions de tele-
fonia, incloent tapa de fosa D-400 amb gravat tipus de servei, col·locada sobre solera de formigó
HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix . Inclós ferratges. Totalment instal·lada.

Ma d'obra...................................................... 27,05
Maquinaria..................................................... 7,43
Materials........................................................ 396,08

Suma la partida............................................... 430,56
Costos indirectes ............................ 3,00% 12,92

TOTAL PARTIDA........................................... 443,48
09.10 u   Obturador estanc D. 63 mm                                       

Obturador estanc per a conducte de diàmetre 63 mm. Inclou subministrament i col·locació Tot in-
clòs.

Ma d'obra...................................................... 0,77
Materials........................................................ 8,32

Suma la partida............................................... 9,09
Costos indirectes ............................ 3,00% 0,27

TOTAL PARTIDA........................................... 9,36
09.11 u   Connexió a xarxa existent - conversió aeri-soterrani            

Connexió a Xarxa ex istent mitjançant formació de conversió aeri soterrani, amb 2c PVC63mm a
base de poste.  Deixant la connexió totalment acabada i en perfecte funcionament.

Suma la partida............................................... 220,00
Costos indirectes ............................ 3,00% 6,60

TOTAL PARTIDA........................................... 226,60
09.12 m   Escomesa 2 tub PE d=63 mm                                       

Subministrament i col·locació de 2 tubs de Polietilè de D=63mm per a formació d'escomesa Tele-
fonica

Suma la partida............................................... 9,63
Costos indirectes ............................ 3,00% 0,29

TOTAL PARTIDA........................................... 9,92



QUADRE DE PREUS 2
Proj. millora urb. i portada serveis al terreny nova escola     
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 10 SENYALITZACIÓ                                                   
SUBCAPITOL 10.01 SENYALITZACIÓ VERTICAL                                          
10.01.01 u   Placa triangular p/senyal.tràn. alumini.+pint.,90cm,làm. retro  

Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini i pintat, de 90 cm de costat, acabada amb là-
mina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

Ma d'obra...................................................... 6,49
Maquinaria..................................................... 1,70
Materials........................................................ 51,64

Suma la partida............................................... 59,83
Costos indirectes ............................ 3,00% 1,79

TOTAL PARTIDA........................................... 61,62
10.01.02 u   Placa circ. p/senyal.tràn. alumini.+pint. d=60cm làm. retrorre  

Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb là-
mina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

Ma d'obra...................................................... 10,82
Maquinaria..................................................... 2,77
Materials........................................................ 43,56

Suma la partida............................................... 57,15
Costos indirectes ............................ 3,00% 1,71

TOTAL PARTIDA........................................... 58,86
10.01.03 u   Placa octogonal p/senyal.tràn.,alumini.+pint., 60cm làm. retro  

Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

Ma d'obra...................................................... 10,82
Maquinaria..................................................... 2,77
Materials........................................................ 51,41

Suma la partida............................................... 65,00
Costos indirectes ............................ 3,00% 1,95

TOTAL PARTIDA........................................... 66,95
10.01.04 u   Placa inform. p/senyal.tràn.,alumini.+pint. 40x60cm làm. retro  

Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini i pintat, de 40x60 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

Ma d'obra...................................................... 5,19
Maquinaria..................................................... 1,34
Materials........................................................ 48,42

Suma la partida............................................... 54,95
Costos indirectes ............................ 3,00% 1,65

TOTAL PARTIDA........................................... 56,60
10.01.05 m   Suport rect.,tub alumini.100x50x3mm,formigonat                  

Suport rectangular de tub d'alumini de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat
Ma d'obra...................................................... 3,52
Maquinaria..................................................... 0,04
Materials........................................................ 19,54

Suma la partida............................................... 23,09
Costos indirectes ............................ 3,00% 0,69

TOTAL PARTIDA........................................... 23,78
10.01.06 pa  Retirada de senyals existents i transport a magatzem municipal  

Partida alçada dels treballs de retirada de senyals ex istents i transport a magatzem municipal per
a la seva futura reutilització. Inclou càrrega, transport a magatzem municipal i descàrrega.

Suma la partida............................................... 60,00
Costos indirectes ............................ 3,00% 1,80

TOTAL PARTIDA........................................... 61,80
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SUBCAPITOL 10.02 TANQUES                                                         
10.02.01 ml  Reixat acer h=1,8 m,tela met.torsió simp.,galv.                 

Reixat d'acer d'alçària 1,8 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50
mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·lo-
cats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a cantonades i punts singu-
lars. Inclòs realització de fonamentacions de 50x50x50cm. Tot inclòs i completament acabat se-
gons indicacions de la DIrecció Facultativa.

Suma la partida............................................... 18,43
Costos indirectes ............................ 3,00% 0,55

TOTAL PARTIDA........................................... 18,98



QUADRE DE PREUS 2
Proj. millora urb. i portada serveis al terreny nova escola     
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 11 PREVISIÓ AFECTACIÓ SERVEIS EXISTENTS                            
11.01 ut  Partida alçada justificar dels treballs de reposició de serveis 

Partida alçada a justificar dels treballs de reposició i subministrament prov isional dels diferents
serveis ex istents que es puguin veure afectats durant les obres, a causa d'afectacions a la xarxa
existents.

Suma la partida............................................... 800,00
Costos indirectes ............................ 3,00% 24,00

TOTAL PARTIDA........................................... 824,00
11.02 ml  Treballs de reparació de peu de façana                          

Treballs de reparació de peu de façana per descalçament i/o deteriorament de la mateixa a causa
de l'obertura de rasa per a pas de serveis i/o entrega amb la nova rasant del carrer. Inclou mate-
rial i mà d'obra necessària. Inclou morters de reparació i/o peces de façana. Inclou repintat de la
façana en cas necessari. Totalment acabat segons indicacions de la direcció facultativa. Inclou
gestió permisos particulars.

Suma la partida............................................... 13,50
Costos indirectes ............................ 3,00% 0,41

TOTAL PARTIDA........................................... 13,91

 Pàgina 13

CAPITOL 12 TRANSPORT I GESTIÓ DE RESIDUS                                   
12.01 m3  Transp.terres,instal.gestió terres,camió 12t,carreg.mec.        

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de terres o altra obra, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, inclòs canon d'abocament.

Maquinaria..................................................... 3,80

Suma la partida............................................... 3,80
Costos indirectes ............................ 3,00% 0,11

TOTAL PARTIDA........................................... 3,91
12.02 m3  Cànon gestió terres sobrants de l'excavació                     

Cànon de gestió de terres sobrants de l'excavació.

Suma la partida............................................... 1,50
Costos indirectes ............................ 3,00% 0,05

TOTAL PARTIDA........................................... 1,55



QUADRE DE PREUS 2
Proj. millora urb. i portada serveis al terreny nova escola     
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 13 CONTROL DE QUALITAT                                             
13.01 pa  Control de Qualitat                                             

Partida alçada a justificar de la part destinada a Control de Qualitat.

Suma la partida............................................... 1.500,00
Costos indirectes ............................ 3,00% 45,00

TOTAL PARTIDA........................................... 1.545,00
13.02 ut  Inspecció video escomeses, embornals i drenatges                

Inspecció amb càmera tv-v ídeo de la xarxa de clavegueram (pluv ials i residuals) pel control de
la correcta execució de la canonada. Inclou realització del corresponent informe d'inspecció, amb
el següent contingut mínim:
  - Estat de la xarxa amb inclusió dels trams inspeccionats, el número de pous inicial i final dels
referits trams, les incidències i observacions trobades, especificant la posició de la xarxa on s'ha
trobat dita incidència/observació i incloent-hi fotografies.
  - Gràfiques posició-altitud indicant la pendent trobada dels diferents trams de canonada.
  - Referència dels pous, trams de canonada i embornals inspeccionats en un plànol.
  - Arx iu v ídeo, en qualsevol format electrònic que comprengui la inspecció de la totalitat de la
xarxa.
La qualitat de les imatges tant en suport electrònic com en suport de paper ha de ser contrastada.
El promotor haurà d'informar a l'Ajuntament de la data de la realització dels controls v isuals amb
l'antelació necessària per permetre que els serveis tècnics de l'Ajuntament estiguin presents en el
moment que s'efectuÏn aquests treballs. Tota la informació gràfica en format informàtic ( CAD per
exemple ) en la que hi constin totes les dades de diàmetres, situació de pous de registre, cotes
de les generatrius inferiors de les canonades. Ubicació en planta i alçat de totes les escomeses i
diàmetres de les mateixes, quedant supeditada la recepció de la nova xarxa a la verificació "in
situ" per part dels serveis tècnics de l'Ajuntament de les dades entregades pel promotor. Inclosa
neteja prèv ia de la xarxa,en cas necessari. Segons especificacions de la Direcció Facultativa de
l'obra. Tot inclòs.

Suma la partida............................................... 1.200,00
Costos indirectes ............................ 3,00% 36,00

TOTAL PARTIDA........................................... 1.236,00
13.03 ut  Certificat mandrilat Telefónica                                 

Obtenció del certificat del mandrilat de la nova xarxa de telefònica per part de la companyia Tele-
fónica. Inclou treballs necessaris per a l'obtenció del certificat.

Suma la partida............................................... 400,00
Costos indirectes ............................ 3,00% 12,00

TOTAL PARTIDA........................................... 412,00

 Pàgina 14

CAPITOL 14 SEGURETAT I SALUT                                               
14.01 u   Seguretat i salut                                               

Pressupost contingut dins l'estudi de seguretat i salut

Suma la partida............................................... 2.015,77
Costos indirectes ............................ 3,00% 60,47

TOTAL PARTIDA........................................... 2.076,24



QUADRE DE PREUS 2
Proj. millora urb. i portada serveis al terreny nova escola     
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 15 AS BUILT                                                        
15.01 ut  Treballs topografia aixecament serveis                          

Realització dels treballs de topografia necessaris per a l'aixecament topogràfic de tots els serveis
i elements de v ialitat executats una vegada finalitzada l'obra. Prescripcions segons Ajuntament
i/o Direcció Facultativa.

Suma la partida............................................... 700,00
Costos indirectes ............................ 3,00% 21,00

TOTAL PARTIDA........................................... 721,00
15.02 ut  Redacció plànols AS BUILT de l'obra                             

Treballs de redacció dels plànols AS BUILT de la planta de pav imentació i plantes de totes els
serveis realment executats a l'obra. Segons prescripcions Ajuntament i/o Direcció Facultativa.

Suma la partida............................................... 800,00
Costos indirectes ............................ 3,00% 24,00

TOTAL PARTIDA........................................... 824,00
15.03 ut  Reportatge fotogràfic diari                                     

Realització dels treballs de fotografia necessaris per a la realització de un reportatge fotogràfic dia-
riament de tots els treballs executats a l'obra cada dia. Prescripcions segons Direcció Facultati-
va.

Suma la partida............................................... 300,00
Costos indirectes ............................ 3,00% 9,00

TOTAL PARTIDA........................................... 309,00

 Pàgina 15

CAPITOL 16 VARIS I  IMPREVISTOS                                             
16.01 pa  Imprevistos obra                                                

Partida alçada a justificar dels diferents treballs a realitzar per a imprev istos de l'obra.

Suma la partida............................................... 2.532,76
Costos indirectes ............................ 3,00% 75,98

TOTAL PARTIDA........................................... 2.608,74
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 CAPÍTOL IV - PRESSUPOST 

 

 

 



PRESSUPOST
Proj. millora urb. i portada serveis al terreny nova escola     
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 01 ENDERROCS                                                       

01.01 u   Treb. enderroc vorera existent c.Figuere, per entrega nou pav.  

Treballs d'enderroc de vorera ex istent del carrer Figueres per entrega de nou v ial. Inclou demolició
de vorada amb rigola de qualsevol tipus, inclosa la seva base de formigó, amb mitjans mecànics i
càrrega de runa sobre camió o contenidor. Incou part proporcional de tall de pav iment de qualsevol ti-
pus amb disc de diamant, per a Formació d'aresta Regular de Paviment Ex istent, per tal de procedir
a l'entrega del nou pav iment. Incou càrrega sobre camió, transport a abocador, descàrrega i cànon
abocament. Inclou material i mà d'obra necessària. Tot inclós i totalment acabat.

1,000 515,00 515,00

01.02 u   Talat i extracció arrels                                        

Talat, extracció d'arrels i replenat si s'escau, inclosa la tria i acumulació dels residus a obra amb con-
tenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del material d'enderroc per al seu transport.Tot inclòs com-
pletament acabat. Inclou transport a abocador, descàrrega i cànon abocament.

3,000 41,84 125,52

TOTAL CAPITOL 01 ENDERROCS........................................................................................................................ 640,52

 Pàgina 1

CAPITOL 02 MOVIMENT DE TERRES                                              

02.01 m2  Neteja+esbrossada terreny,pala càrreg.,+càrr.mec.s/camió        

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora, inclou el decapatge de la primera
capa de terra i la càrrega mecànica sobre camió. Inclou esbrossada, tria i acumulació dels residus a
obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del material per al seu transport al gestor de
residus o centre de reciclatge autoritzat. Tot inclòs.

930,000 1,05 976,50

02.02 m3  Excav.p/caixa pav.,terreny compact.(SPT 20-50),pala excav.,+càrr

Excavació per a caixa de pav iment en qualsevol tipus de terreny, realitzada amb pala excavadora i
càrrega directa sobre camió.

470,000 6,65 3.125,50

02.03 m3  Excavació i càrrega qualsevol terreny                           

Excavació i càrrega de terra per a esplanació en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material excavat a camió. Inclosa baixada de rendiment per a protecció de
servei.

336,000 4,02 1.350,72

02.04 m3  Terraplenada/picon.caixa pav.mat.selecc.g<=25cm,95%PM           

Terraplenada i piconatge per a caixa de pav iment, trasdós i intradós de mur contenció amb material
seleccionat, procedent de la mateixa obra, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del
95%  del PM inclòs humectació i el refí i compactació de la caixa per a pav iments i vorera.

945,000 8,72 8.240,40

TOTAL CAPITOL 02 MOVIMENT DE TERRES ...................................................................................................... 13.693,12



PRESSUPOST
Proj. millora urb. i portada serveis al terreny nova escola     
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 03 PAVIMENTACIÓ                                                    

03.01 m3  Base granular 95% tot-u reciclat                                

Base granular de tot-u reciclat compactada. Inclou subministrament, estesa, refí i compactació al
95%  PM capa sub-base, si s'escau. Tot inclòs.

179,000 16,33 2.923,07

03.02 m   Vorada recta form., DC, tipus T-2, (25x15cm), B, H, T(R-5MPa)   

Vorada recta de peces de formigó, doble capa, tipus T-2 o equivalent, amb secció de 25x15 cm se-
gons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flex ió T
(R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó, i rejuntada amb morter, inclo-
ent possibles excavacions per a la col·locació del formigó, encofrats laterals i talls per a encaixos.
Inclou p.p. de treballs de replanteig i formació de pendents. Nivell acabat control intens. Totalment
acabat.

16,000 19,61 313,76

03.03 m   Rigola de formigó H-20 "in situ" de 50cm d'amplada              

De rigola de formigó H-20 "in situ" de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm.,
de 50 cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat.

16,000 19,06 304,96

03.04 u   Gual amb vorada enfonsada i vorera rebaixada, base formigó      

Formació de gual amb vorera rebaixada, mitjantçant enfonsament de la vorada i col·locació de panot
municipal amb rampa sobre base de formigó i/o pav iment de formigó amb rampa. Inclou sibministra-
ment i col·locació de pav iment. Segons plànols de detall i indicacions de la Direcció Facultativa. Tot
inclòs completament acabat.

1,000 786,89 786,89

03.05 u   Formació de rampa de sauló per entrega amb pav.camí exist.      

Formació de rampa de sauló compactat amb gruix  variable, per entrega de nou paviment de la zona
de l'aparcament de bicicletes amb paviment de camí ex istent. Inclou material i mà d'obra necessària.
Tot inclòs i totalment acabat.

1,000 463,50 463,50

TOTAL CAPITOL 03 PAVIMENTACIÓ.................................................................................................................... 4.792,18

 Pàgina 2

CAPITOL 04 XARXA RESIDUALS I PLUVIALS                                      

04.01 m3  Cata manual en qualsevol tipus de material                      

Cata manual en qualsevol tipus de material per a la localització de serveis a mantenir: gas, aigua, te-
lefon i electricitat. Inclós enderroc i reposició de ferm. Inclou excavació, càrrega sobre camió, trans-
port a abocador, descàrrega i cànon abocament.  Inclou el posterior terraplenat, compactat de les ter-
res.

18,000 25,75 463,50

04.02 m   Tall paviments asfàltics disc                                   

Tall de pav iments asfàltics de qualsevol tipus amb disc de diamant, per a Formació d'aresta Regular
de Paviment Ex istent, per tal de procedir a l'entrega del nou pav iment.

30,000 5,00 150,00

04.03 m2  Enderroc i reposició pav.asfàltic                               

Enderroc i reposició de pav iment asfàltic ex istent, de les mateixes característiques que el enderrocat.
Inclòs enderroc i reposició de base de formigó i reposició de capes suport. Inclou excavació, càrrega
sobre camió, transport a abocador, descàrrega i cànon abocament.  Tot inclòs completament acabat.

12,500 37,99 474,88

04.04 m3  Excav.rasa,amp:<=2m,fond.=<=4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrr

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny
(inclós roca), amb retro excavadora i càrrega mecànica del material excavat a camió i transport dins
de la mateixa obra. Inclós pas per sota escomeses ex istents. Inclosa baixada de rendiment per a
protecció de servei. Inclosa baixada de rendiment per a protecció de servei.

135,000 6,32 853,20

04.05 m3  Rebliment+picon.rasa, sorra reciclada granulometria 0/5mm       

Rebliment i piconatge de rasa, amb sorra reciclada granulometria de 0 a 5mm, en tongades de gruix
de fins a 25 cm., utilitzant corró v ibratori per a compactar.

36,170 11,66 421,74

04.06 m3  Rebliment+picon.rasa,mat.selec.,g<=30cm,corró Prestec           

Rebliment i piconatge de rasa, amb material seleccionat procedent de préstec, en tongades de gruix
fins a 30 cm, utilitzant corró v ibratori per a compactar, amb compactació del 95 %  PM.

90,000 8,38 754,20

04.07 m   Tub PVC DN=315mm doble paret, SN8, junta elàstica de campana    

Subministre i col·locació de tub de sanejament de diàmetre nominal 315 mm, de PVC de doble paret,
exterior corrugat i interior llis, color teula RAL8023,rigidès anular nominal 8 kN/m², SN8, segons
UNE-EN 13476-1, unió amb junta elàstica de campana, col·locat al fons de la rasa. Inclòs execució
de junts i p.p. de peces especials. Tot inclòs i completament acabat.

43,000 28,22 1.213,46

04.08 m   Tub PEAD ó Polipropilè DN400mm                                  

Tub PEAD ó Polipropilè DN 400 mm, doble paret,  corrugada exterior i llisa interior, resistència a l'ai-
xafament SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, prev ist per a una pressió interior de 1kg/cm2,
unions mitjançant junta elàstica inclosa al tub, col·locat al fons de la rasa. Inclou aquesta unitat el sub-
ministrament, col·locació i la unió entre tubs. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

35,000 35,70 1.249,50

04.09 m   Tub PEAD ó Polipropilè DN500mm                                  

Tub PEAD ó Polipropilè DN 500 mm, doble paret,  corrugada exterior i llisa interior, resistència a l'ai-
xafament SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, prev ist per a una pressió interior de 1kg/cm2,
unions mitjançant junta elàstica inclosa al tub, col·locat al fons de la rasa. Inclou aquesta unitat el sub-
ministrament, col·locació i la unió entre tubs. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.



PRESSUPOST
Proj. millora urb. i portada serveis al terreny nova escola     
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

6,000 51,78 310,68

04.10 m3  Recobriment protector exterior formigó R=20 N/mm2               

Recobriment protector exterior de formigó de resistència 20 N/mm2, per a claveguera

2,800 78,44 219,63

04.11 u   Pou registre D=100cm fins H=1.60 metres per tubs D=300/600 + 10c

Pou de registre de 100 cm de diàmetre i fins a 1.60 metres d'Alçada  construit sobre solera de formi-
gó de 10 cm de gruix , base d'obra de maó calat de 30cm de gruix , arrebossada i lliscada per dins,
tronc construït amb peces prefabricades incloses barilles per a centrament, con prefabricat de 92 cm
d'alçada, Bastiment i tapa de fundicio articulada amb tancament de seguretat o similar amb gravat
anagrama ajuntament i tipus de servei, de D 70 cm, model R1/R3 de FDF segons ubicació i graons
per a pou de registre de Polipropilè reforçat amb Barnilla d'acer, de 215x364 mm, amb rodó de D 31
mm clavat amb morter epoxi, incloses connexions a col·lectors i embornals totalment acabat segons
plànols de detall.

1,000 494,40 494,40

04.12 u   Pou registre D=100cm, 1.60<H<2.00 metres per tubs D=300/600+10cm

Pou de registre de 100 cm de diàmetre d'alçada entre 1.60 i 2.00 metres  construit sobre solera de
formigó de 10 cm de gruix , base d'obra de maó calat de 30cm de gruix , arrebossada i lliscada per
dins, tronc construït amb peces prefabricades incloses barilles per a centrament, con prefabricat de 92
cm d'alçada, Bastiment i tapa de fundicio articulada amb tancament de seguretat o similar amb gravat
anagrama ajuntament i tipus de servei, de D 70 cm, model R1/R3 de FDF segons ubicació  i graons
per a pou de registre de Polipropilè reforçat amb Barnilla d'acer, de 215x364 mm, amb rodó de D 31
mm clavat amb morter epoxi, incloses connexions a col·lectors i embornals totalment acabat segons
plànols de detall.

3,000 597,40 1.792,20

04.13 u   Escomesa Resid. tub PVC D=315mm, fita seny. prot. amb form.     

Escomesa d'aigües Residuals mitjançant tuberia PVC de doble paret color teula de 315mm de dià-
metre, classe SN8, de longitud màxima 10m. Unió directe a pou. Inclosa excavació, terraplè, con-
nexió a col·lector,protecció amb formigó i formació de fita en parcel·la amb tub D=100 omplert de for-
migó i brida cega. Tot inclós i totalment acabat.

1,000 267,80 267,80

04.14 u   Escomesa Pluvials tub PE d=400mm,fita seny. prot. amb form.     

Escomesa d'aigües Pluv ials mitjançant tuberia POLIETILÈ corrugat de doble paret color negre de
400mm de diàmetre, classe SN8, de longitud màxima 10m. Unió directe a pou. Inclosa excavació,
terraplè, connexió a col·lector,protecció amb formigó i formació de fita en parcel·la amb tub D=100
omplert de formigó i brida cega. Tot inclós i totalment acabat.

1,000 298,70 298,70

04.15 u   Pou Sorrer 0.90x0,40x1,50m amb reixa tipus B-30AD-D400 de Fàbreg

Formació de pou sorrer construït amb paret de gero de 15cm de gruix , arrebossat i lliscat interior, de
0.90x0.40x1.50m de mides interiors, construit sobre solera de formigó de 10 cm de gruix . Inclòs
marc i reixa construida en fosa model B-30AD-D400, de 1ut de 1,00x0,50m amb forats de 40x40mm
i connexió a col·lector de pluv ials amb tub de PE corrugat de doble paret Ø315mm.  Inclou excava-
ció i reblert de terres, càrrega sobre camió, transport a abocador, descàrrega i cànon abocament. In-
clou material i mà d'obra necessària.  Inclou material i mà d'obra necessària. Tot inclòs completament
acabat segons indicacions de la direcció facultativa.

1,000 381,10 381,10

 Pàgina 3

04.16 u   Pou sorrer 0.90x0.90x1,50m amb reixa tipus B-30AD-D400 de Fàbreg

Formació de pou sorrer construït amb  paret de gero de 15cm de gruix , arrebossat i lliscat interior, de
0.90x0.90x1.50m de mides interiors, construit sobre solera de formigó de 10 cm de gruix . Inclòs
marc i reixa construida en fosa model B-30AD-D400, de 2ut de 1,00x0,50m amb forats de
40x40mm. Inclou connexió directe a pou de xarxa de pluv ials amb tub de PE corrugat de doble pa-
ret Ø400mm i protegit amb formigó. Inclou excavació i reblert de terres, càrrega sobre camió, trans-
port a abocador, descàrrega i cànon abocament. Inclou material i mà d'obra necessària. Tot inclòs
completament acabat segons indicacions de la direcció facultativa.

2,000 566,50 1.133,00

04.17 ml  Tubs per embornals i reixes 315mm. Protegit amb formigó         

Subministrament i Col·locació de tub de polietilè corrugat de doble paret de 315 mm de diàmetre per a
embornals i reixes, inclosa excavació de la rasa, terraplè de la rasa, amb material sel·leccionat i
part proporcional de connexió al col·lector de clavagueram. Protegit amb formigó.

30,000 37,08 1.112,40

04.18 m   Formació cuneta a cel obert 1.00x0.30m                          

Formació de cuneta en terreny natural, a cel obert, amb mitjans mecànics, de 1.00 metres d'amplada
x 0.30 metres de profunditat.

15,000 4,12 61,80

04.19 u   Connexió a Xarxa Existent                                       

Connexió a Xarxa Existent

2,000 360,50 721,00

TOTAL CAPITOL 04 XARXA RESIDUALS I PLUVIALS....................................................................................... 12.373,19



PRESSUPOST
Proj. millora urb. i portada serveis al terreny nova escola     
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 05 XARXA AIGUA POTABLE                                             
SUBCAPITOL 05.01 OBRA CIVIL                                                      

05.01.01 m3  Cata manual en qualsevol tipus de material                      

Cata manual en qualsevol tipus de material per a la localització de serveis a mantenir: gas, aigua, te-
lefon i electricitat. Inclós enderroc i reposició de ferm. Inclou excavació, càrrega sobre camió, trans-
port a abocador, descàrrega i cànon abocament.  Inclou el posterior terraplenat, compactat de les ter-
res.

4,500 25,75 115,88

05.01.02 m   Tall paviments asfàltics disc                                   

Tall de pav iments asfàltics de qualsevol tipus amb disc de diamant, per a Formació d'aresta Regular
de Paviment Ex istent, per tal de procedir a l'entrega del nou pav iment.

9,000 5,00 45,00

05.01.03 m2  Enderroc i reposició pav.asfàltic                               

Enderroc i reposició de pav iment asfàltic ex istent, de les mateixes característiques que el enderrocat.
Inclòs enderroc i reposició de base de formigó i reposició de capes suport. Inclou excavació, càrrega
sobre camió, transport a abocador, descàrrega i cànon abocament.  Tot inclòs completament acabat.

4,500 37,99 170,96

05.01.04 m3  Excav.rasa,amp:<=2m,fond.=<=4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrr

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny
(inclós roca), amb retro excavadora i càrrega mecànica del material excavat a camió i transport dins
de la mateixa obra. Inclós pas per sota escomeses ex istents. Inclosa baixada de rendiment per a
protecció de servei. Inclosa baixada de rendiment per a protecció de servei.

25,200 6,32 159,26

05.01.05 m3  Rebliment+picon.rasa, sorra reciclada granulometria 0/5mm       

Rebliment i piconatge de rasa, amb sorra reciclada granulometria de 0 a 5mm, en tongades de gruix
de fins a 25 cm., utilitzant corró v ibratori per a compactar.

8,400 11,66 97,94

05.01.06 m3  Rebliment+picon.rasa,mat.selec.,g<=30cm,corró Prestec           

Rebliment i piconatge de rasa, amb material seleccionat procedent de préstec, en tongades de gruix
fins a 30 cm, utilitzant corró v ibratori per a compactar, amb compactació del 95 %  PM.

16,800 8,38 140,78

05.01.07 ml  Sub. i col. de cinta senyalitzadora                             

subministrament de col·locació de cinta senyalitzadora de servei urbanístic, de color i rotulació ade-
quat al servei senyalitzat.

70,000 0,47 32,90

05.01.08 u   Pericó per Hidrant aigua potable                                

Formació de pou circular de D=120cm per Hidrant d'aigua potable amb solera de formigó H-20 de
10cm de gruix , paret de mao calat de 15 cm de gruix ,arrebossat i lliscat per dins amb morter mix t
1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l inclos subministramenti col·locació de Tapa per a
pou de registre de fundicio mecanitzat amb gravat anagrama ajuntament i tipus de servei, de D 70
cm, col·locat amb morter mix t 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

1,000 360,50 360,50

05.01.09 ut  Arqueta per a vàlvula d'eix vertical                            

Formació d'arqueta per a vàlvula d'aigua potable d'eix  vertical amb tub de PVC de diàmetre 125/160
mm, reforzat amb formigó i marc i tapa de fosa de 300 mm de diàmetre

1,000 142,06 142,06
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05.01.10 m3  Formació de massacot de formigó tipus HM-20.                    

Formació de massacot de formigó tipus HM-20 per a cantonades i canv is de direcció. Tot inclòs to-
talment acabat segons indicacions companyia d'aigua.

1,020 82,40 84,05

05.01.11 ut  Obra civil conexió a xarxa existent                             

Treballs d'obra civ il necessaris per a la connexió a xarxa ex istent inclosos formació de massacot de
formigó tipus HM-20 per a cantonades i canv is de direcció en connexions. Tot inclòs i totalment aca-
bat segons indicacions companyia d'aigua.

1,000 283,25 283,25

05.01.12 u   Pou de registre DN600 de fins a 1,5m de prof. xarxa aigua       

Construcció de pou de registre de DN600mm de fins a 1,5 ml de profunditat mitjançant formació de
mitja canya amb rajol ceràmic resistent i arqueta tronco-cònica prefabricada de formigó aferrat amb
morter de ciment porland. Inclou marc i tapa de fundició dúctil.

1,000 463,50 463,50

TOTAL SUBCAPITOL 05.01 OBRA CIVIL........................................ 2.096,08
SUBCAPITOL 05.02 INSTAL·LACIÓ                                                    

05.02.01 m   Tub PE 100,DN=125mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN 12201-2,soldat,

Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nomi-
nal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de
plàstic i col·locat al fons de la rasa.

70,000 25,73 1.801,10

05.02.02 u   Vàlvula comporta fosa p/tub polietilè D125mm                    

Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de polietilè, per a una PN 16 bar, de D
125 mm. Inclòs tub de polietilè per connexió, subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs com-
pletament acabat.

1,000 461,12 461,12

05.02.03 u   Hidrant soterrat Belgicast BV-05-03 o equivalent.               

Hidrant soterrat tipus Belgicast BV-05-03 o equivalent, totalment equipat amb arqueta i senyalització
vertical. Inclou subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

1,000 790,22 790,22

05.02.04 u   SiC de tap injectable de PE AD PN-10 DN125mm                    

Subministre i col·locació de tap injectable de PE AD PN-10 DN 125mm.

1,000 50,06 50,06

05.02.05 u   SiC de colze 90º injectable PE AD PN-10 DN 125mm                

Subministre i col·locació de colze 90º injectable PE AD PN-10 DN 125mm.

1,000 72,10 72,10

05.02.06 u   Prova de càrrega de pressió sobre la canonada instal·lada       

Prova de càrrega de pressió sobre la canonada instal·lada, mitjanánt maquinària especial Karcher
fins a una pressió màxima de 10 Atmòsferes durant un periode de prova de 30min (mín ). Inclou
transport i certificat de qualitat d'acceptació/negació.

1,000 283,25 283,25

05.02.07 ut  Neteja de la instal·lació i prova de desinfecció                

Neteja de la instal·lació i prova de desinfecció certificat per laboratori homologat.

1,000 309,00 309,00



PRESSUPOST
Proj. millora urb. i portada serveis al terreny nova escola     
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

05.02.08 u   Connexió a xarxa existent de PVC DN125                          

Connexió a xarxa ex istent de PVC DN125mm mitjançant Te injectable DN125/125mm, 3ut vàlvu-
les de comporta amb eix  d'acer inox idable de DN100mm i arquetes, topes brida, brides boges, jun-
tes elastomèriques i cargols zincats 16x20 mm, maniguets electrosoldables, unions per PVC DN125
mm i accessoris varis. Segons pressupost OB/34 de Prodaisa.

1,000 1.351,50 1.351,50

TOTAL SUBCAPITOL 05.02 INSTAL·LACIÓ................................... 5.118,35

TOTAL CAPITOL 05 XARXA AIGUA POTABLE..................................................................................................... 7.214,43
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CAPITOL 06 XARXA ELÈCTRICA BT                                              
SUBCAPITOL 06.01 OBRA CIVIL XARXA ELÈCTRICA                                      

06.01.01 m3  Cata manual en qualsevol tipus de material                      

Cata manual en qualsevol tipus de material per a la localització de serveis a mantenir: gas, aigua, te-
lefon i electricitat. Inclós enderroc i reposició de ferm. Inclou excavació, càrrega sobre camió, trans-
port a abocador, descàrrega i cànon abocament.  Inclou el posterior terraplenat, compactat de les ter-
res.

4,000 25,75 103,00

06.01.02 m   Tall paviments asfàltics disc                                   

Tall de pav iments asfàltics de qualsevol tipus amb disc de diamant, per a Formació d'aresta Regular
de Paviment Ex istent, per tal de procedir a l'entrega del nou pav iment.

230,000 5,00 1.150,00

06.01.03 m2  Enderroc i reposició pav.asfàltic                               

Enderroc i reposició de pav iment asfàltic ex istent, de les mateixes característiques que el enderrocat.
Inclòs enderroc i reposició de base de formigó i reposició de capes suport. Inclou excavació, càrrega
sobre camió, transport a abocador, descàrrega i cànon abocament.  Tot inclòs completament acabat.

115,000 37,99 4.368,85

06.01.04 m   Tall amb radial paviment vorera                                 

de Tall mitjançant Radial per a Formació d'aresta Regular de Paviment Ex istent, per tal de procedir a
l'entrega del nou pav iment.

3,000 3,46 10,38

06.01.05 m2  Enderroc i reposició pav.form.                                  

Enderroc i reposició de pav iment de formigó ex istent, de les mateixes característiques que el ender-
rocat.  Inclòs enderroc i reposició de base de formigó i reposició de les capes suport. Inclou excava-
ció, càrrega sobre camió, transport a abocador, descàrrega i cànon abocament. Tot inclòs completa-
ment acabat.

3,000 30,92 92,76

06.01.06 m3  Excav.rasa,amp:<=2m,fond.=<=4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrr

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny
(inclós roca), amb retro excavadora i càrrega mecànica del material excavat a camió i transport dins
de la mateixa obra. Inclós pas per sota escomeses ex istents. Inclosa baixada de rendiment per a
protecció de servei. Inclosa baixada de rendiment per a protecció de servei.

103,200 6,32 652,22

06.01.07 m3  Rebliment+picon.rasa,mat.selec.,g<=30cm,corró Prestec           

Rebliment i piconatge de rasa, amb material seleccionat procedent de préstec, en tongades de gruix
fins a 30 cm, utilitzant corró v ibratori per a compactar, amb compactació del 95 %  PM.

80,800 8,38 677,10

06.01.08 ml  Sub. i col. de cinta senyalitzadora + placa                     

subministrament de col·locació de cinta senyalitzadora i placa metàl·lica de servei urbanístic, de color
i rotulació adequat al servei senyalitzat.

280,000 3,09 865,20

06.01.09 m   2 Tub flex.corru.PE,dn=160mm, col·locat en rasa i protegit amb f

2 Tub flex ible corrugat de POLIETILÈ, de 160 mm de diàmetre nominal i 4.25 mm de gruix  amb grau
de resistència al xoc 7 i muntat com a canalització soterrada protegit amb formigó HM-20/P/20/I
.

265,000 21,63 5.731,95



PRESSUPOST
Proj. millora urb. i portada serveis al terreny nova escola     
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

06.01.10 m   3 Tub flex.corru.PE,dn=160mm, col·locat en rasa i protegit amb f

3 Tub flex ible corrugat de POLIETILÈ, de 160 mm de diàmetre nominal i 4.25 mm de gruix  amb grau
de resistència al xoc 7 i muntat com a canalització soterrada protegit amb formigó HM-20/P/20/I
.

15,000 26,78 401,70

06.01.11 ut  Sub i Col de Sòcol per a CS + CGP                               

Subministrament i Col·locació de Sòcol per a CS + CGP tipus normalitzat companyia subministra-
dora o similar per a instal·lació de Caixa de Protecció d'abonat.

1,000 618,00 618,00

06.01.12 u   Fonament suport de formigó HV 1000 DAN                          

1,000 387,33 387,33

06.01.13 ut  Treballs d'obra civil de connexió a xarxa existent aeri-sot     

Partida alçada a justificar dels treballs d'obra civ il necessaris per a la connexió amb la xarxa ex is-
tent, mitjançant conversió aèri soterrani, amb col·locació de tub d'acer galvanitzat i pintat protegit. To-
talment acabat segons estudi Endesa i seguint indicacions de la companyia subministradora.

1,000 164,80 164,80

TOTAL SUBCAPITOL 06.01 OBRA CIVIL XARXA ELÈCTRICA..... 15.223,29
SUBCAPITOL 06.02 INSTAL·LACIÓ XARXA ELÈCTRICA                                    

06.02.01 ut  Obra civil i Instal·lació elèctrica s/conveni ENDESA 9030882    

Treballs relacionats en conveni núm. 9030882 de Fecsa Endesa corresponents a les noves instal·la-
cions de xarxa. Inclou treballs d'obra civ il i instal·lació. Inclòs obtenció de permisos oficials i particu-
lars . Tot inclòs i totalment acabat segons requeriments companyia elèctrica.

1,000 12.175,99 12.175,99

06.02.02 ut  Obra civil i Instal·lació elèctrica s/conveni ENDESA 9030837    

Treballs relacionats en conveni núm. 9030837 de Fecsa Endesa corresponents a la nova extensió
de xarxa. Inclou treballs obra civ il i instal·lació. Inclòs obtenció de permisos oficials i particulars . Tot
inclòs i totalment acabat segons requeriments companyia elèctrica.

1,000 20.201,52 20.201,52

06.02.03 ut  Deducció OBRA CIVIL conveni ENDESA segons núm.9030882           

Deducció treballs obra civ il segons conveni 9030882. Aquestes partides s'han valorat separadament
en el pressupost del present projecte.

-1,000 3.950,30 -3.950,30

06.02.04 ut  Deducció OBRA CIVIL conveni ENDESA segons núm.9030837           

Deducció treballs obra civ il segons conveni 9030837. Aquestes partides s'han valorat separadament
en el pressupost del present projecte.

-1,000 6.038,84 -6.038,84

06.02.05 ut  Drets de supervisió a pagar a ENDESA                            

Import corresponent a Drets de superv isió a pagar a ENDESA en cas de que no executi l'obra di-
rectament Endesa.

2,000 104,57 209,14

TOTAL SUBCAPITOL 06.02 INSTAL·LACIÓ XARXA ELÈCTRICA 22.597,51

TOTAL CAPITOL 06 XARXA ELÈCTRICA BT........................................................................................................ 37.820,80
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CAPITOL 07 XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC                                         
SUBCAPITOL 07.01 OBRA CIVIL                                                      

07.01.01 m3  Cata manual en qualsevol tipus de material                      

Cata manual en qualsevol tipus de material per a la localització de serveis a mantenir: gas, aigua, te-
lefon i electricitat. Inclós enderroc i reposició de ferm. Inclou excavació, càrrega sobre camió, trans-
port a abocador, descàrrega i cànon abocament.  Inclou el posterior terraplenat, compactat de les ter-
res.

2,000 25,75 51,50

07.01.02 m   Tall amb radial paviment vorera                                 

de Tall mitjançant Radial per a Formació d'aresta Regular de Paviment Ex istent, per tal de procedir a
l'entrega del nou pav iment.

16,000 3,46 55,36

07.01.03 m2  Enderroc i reposició pav.form.                                  

Enderroc i reposició de pav iment de formigó ex istent, de les mateixes característiques que el ender-
rocat.  Inclòs enderroc i reposició de base de formigó i reposició de les capes suport. Inclou excava-
ció, càrrega sobre camió, transport a abocador, descàrrega i cànon abocament. Tot inclòs completa-
ment acabat.

3,200 30,92 98,94

07.01.04 m3  Excav.rasa h<=4m,a<=2m,terreny compact.,m.mec.                  

Excavació i càrrega de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte,
amb mitjans mecànics, inclosa càrrega a camió i transport dins de la mateixa obra. Inclós pas per
sota escomeses ex istents.

19,600 4,11 80,56

07.01.05 m3  Rebliment+picon.rasa, sorra reciclada granulometria 0/5mm       

Rebliment i piconatge de rasa, amb sorra reciclada granulometria de 0 a 5mm, en tongades de gruix
de fins a 25 cm., utilitzant corró v ibratori per a compactar.

5,600 11,66 65,30

07.01.06 m3  Rebliment+picon.rasa,mat.selec.,g<=30cm,corró Prestec           

Rebliment i piconatge de rasa, amb material seleccionat procedent de préstec, en tongades de gruix
fins a 30 cm, utilitzant corró v ibratori per a compactar, amb compactació del 95 %  PM.

14,000 8,38 117,32

07.01.07 m   Canalització 1 tub PE DN=90mm,                                  

Canalització amb 1 tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa,
sense dau de recobriment.

70,000 2,49 174,30

07.01.08 ml  Sub. i col. de cinta senyalitzadora                             

subministrament de col·locació de cinta senyalitzadora de servei urbanístic, de color i rotulació ade-
quat al servei senyalitzat.

70,000 0,47 32,90

07.01.09 ut  Sub i col de per. pref. 40x40 s/ sol 10cm form. + bastiment i ta

Subministrament i Col·locació de pericó prefabricat de 40x40 sobre solera de formigo HM-20 de 10
cm de gruix  inclos Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm ,
D-400, AMB GRAVAT TIPUS DE SERVEI, remolinat i lliscat parets interiors, col·locat amb morter
mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

4,000 125,34 501,36



PRESSUPOST
Proj. millora urb. i portada serveis al terreny nova escola     
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

07.01.10 u   Fonamentació columna de H=7.00m a H=8.00                        

Fonamentació per a columna de 7.00 a 8.00 metres d'alçada amb sabata de formigó de 0.7 x  0.7 x
0.9m inclosa excavació, encofrat i col·locació d'espàrrecs segons columna.

2,000 103,00 206,00

07.01.11 ut  Connexió a xarxa existent                                       

Partida alçada a justificar dels treballs d'obra civ il de connexió a la xarxa ex istent.

1,000 175,10 175,10

TOTAL SUBCAPITOL 07.01 OBRA CIVIL........................................ 1.558,64
SUBCAPITOL 07.02 INSTAL·LACIÓ                                                    

07.02.01 m   Cond.coure nu,1x35mm2,munt.superf.                              

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

75,000 4,23 317,25

07.02.02 m   Cond.coure RV 0,6/1,4x6mm2,col.tub                              

Conductor de coure de designació UNE RV 0,6/1 KV, tetrapolar de secció 4x6 mm2 i col.locat en
tub

75,000 3,80 285,00

07.02.03 ut  SiC Columna tipus IGUAZÚ de JOVIR o equivalent, h=8m            

Subministrament i col·locació de columna circular recta tipus IGUAZÚ de Jov ir o equivalent, de 8m
d'alçada i 200mm de diàmetre, per a instal·lació de múltiples lluminàries, d'acer galvanitzat pintada
amb pintura termolacada RAL 9022 acabat mate-texturat (equivalent color gris plata G2 de Salv i).
REFORÇ DOBLE CÈRCOL INTERIOR I CARTEL·LES. Inclou perns anclatge, plantilla i cargols
per a perns i arandeles. Inclosa Caixa de Connexió, tèrmic de protecció i PP de cablejat interior,pi-
queta de posta terra. Totalment instal·lat.

2,000 901,00 1.802,00

07.02.04 ut  Lluminària VISIO LIRA P080 de Salvi o eq. LED                   

Subministre i col·locació de lluminària tipus VISIO LIRA de Salv i o equivalent, 2*5M 30K F4M2
PMMA SP D P080, amb model i potència segons estudi lumínic. Gris Plata G2. Inclosa connexió a
caixa de connexions i regulació de LED per ajustar a estudi lumínic, ja que es realitzarà medició amb
luxòmetre. Inclou material i mà d'obra necessària. Totalment instal·lat i acabat.

5,000 423,33 2.116,65

07.02.05 u   Memòria tècnica de legalització                                 

Redacció i tramitació de memòria tècnica de legalització de la instal·lació elèctrica.

1,000 1.236,00 1.236,00

07.02.06 u   Connexió Xarxa Existent                                         

Treballs d'instal·lació per a la connexió de la nova xarxa d'enllumenat a la xarxa ex istent. Inclou mà
d'obra i material necessari. Totalment acabat i en correcte funcionament.

1,000 154,50 154,50

TOTAL SUBCAPITOL 07.02 INSTAL·LACIÓ................................... 5.911,40

TOTAL CAPITOL 07 XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC........................................................................................... 7.470,04
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CAPITOL 08 XARXA DE GAS                                                    
SUBCAPITOL 08.01 OBRA CIVIL                                                      

08.01.01 m3  Cata manual en qualsevol tipus de material                      

Cata manual en qualsevol tipus de material per a la localització de serveis a mantenir: gas, aigua, te-
lefon i electricitat. Inclós enderroc i reposició de ferm. Inclou excavació, càrrega sobre camió, trans-
port a abocador, descàrrega i cànon abocament.  Inclou el posterior terraplenat, compactat de les ter-
res.

2,000 25,75 51,50

08.01.02 m   Tall paviments asfàltics disc                                   

Tall de pav iments asfàltics de qualsevol tipus amb disc de diamant, per a Formació d'aresta Regular
de Paviment Ex istent, per tal de procedir a l'entrega del nou pav iment.

6,000 5,00 30,00

08.01.03 m2  Enderroc i reposició pav.asfàltic                               

Enderroc i reposició de pav iment asfàltic ex istent, de les mateixes característiques que el enderrocat.
Inclòs enderroc i reposició de base de formigó i reposició de capes suport. Inclou excavació, càrrega
sobre camió, transport a abocador, descàrrega i cànon abocament.  Tot inclòs completament acabat.

1,200 37,99 45,59

08.01.04 m3  Excav.rasa h<=4m,a<=2m,terreny compact.,m.mec.                  

Excavació i càrrega de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte,
amb mitjans mecànics, inclosa càrrega a camió i transport dins de la mateixa obra. Inclós pas per
sota escomeses ex istents.

16,800 4,11 69,05

08.01.05 m3  Rebliment+picon.rasa, sorra reciclada granulometria 0/5mm       

Rebliment i piconatge de rasa, amb sorra reciclada granulometria de 0 a 5mm, en tongades de gruix
de fins a 25 cm., utilitzant corró v ibratori per a compactar.

7,200 11,66 83,95

08.01.06 m3  Rebliment+picon.rasa,mat.selec.,g<=30cm,corró Prestec           

Rebliment i piconatge de rasa, amb material seleccionat procedent de préstec, en tongades de gruix
fins a 30 cm, utilitzant corró v ibratori per a compactar, amb compactació del 95 %  PM.

9,600 8,38 80,45

08.01.07 ml  Sub. i col. de cinta senyalitzadora                             

subministrament de col·locació de cinta senyalitzadora de servei urbanístic, de color i rotulació ade-
quat al servei senyalitzat.

60,000 0,47 28,20

08.01.08 ut  Arqueta registre clau de pas                                    

Arqueta registre per a clau de pas. Inclou marc i tapa 200 x 150 mm AMB GRAVAT TIPUS DE
SERVEI

1,000 92,40 92,40

08.01.09 ut  Sub i col de per. pref. 40x40 s/ sol 10cm form. + bastiment i ta

Subministrament i Col·locació de pericó prefabricat de 40x40 sobre solera de formigo HM-20 de 10
cm de gruix  inclos Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm ,
D-400, AMB GRAVAT TIPUS DE SERVEI, remolinat i lliscat parets interiors, col·locat amb morter
mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

1,000 125,34 125,34



PRESSUPOST
Proj. millora urb. i portada serveis al terreny nova escola     
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

08.01.10 ut  Estintolament de creuament canonada gas existent                

Treballs d'estintolament del creuament de canonada de gas ex istent en la franja d'obertura de la nova
rasa de pas de serveis. Seguint indicacions de la direcció facultativa. Inclou material i mà d'obra ne-
cessària.

1,000 154,50 154,50

08.01.11 ut  Obra civil conexió a xarxa existent                             

Treballs d'obra civ il necessaris per a la connexió a xarxa ex istent inclosos formació de massacot de
formigó tipus HM-20 per a cantonades i canv is de direcció en connexions. Tot inclòs i totalment aca-
bat segons indicacions companyia d'aigua.

1,000 283,25 283,25

TOTAL SUBCAPITOL 08.01 OBRA CIVIL........................................ 1.044,23
SUBCAPITOL 08.02 INSTAL·LACIÓ                                                    

08.02.01 m   Tub hdpe d63mm,10bar,soldat,dific.mitjà,col.fons rasa           

Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa, inclosa par proporcional d'elements per a connexions i derivacions.
Aquest preu inclou els costos de material, personal, inspecció, connexions a xarxa ex istent, proves
i legalització de la xarxa.

60,000 51,50 3.090,00

08.02.02 u   Vàlvula interrupció,rosca.,muntada entre tubs.                  

Vàlvula de seguretat de funcionament per interrupció, roscada,  muntada entre tubs. Totalment ins-
tal·lada.

1,000 301,18 301,18

08.02.03 ut  Subministrament i col·locació de brida cega en tuberia          

Subministrament i col·locació de brida cega

1,000 103,00 103,00

08.02.04 ut  Permisos, gestions i treballs companyia subministradora de gas  

Treballs de Direcció d'obra, superv isió i coordinació de seguretat i salut per part de la companyia
subministradora. Estudi i execució de projecte d'obra companyia. Permisos i taxas companyia. Des-
peses técniques i administratives companyia.

1,000 515,00 515,00

08.02.05 ut  Connexió a xarxa de gas existent                                

1,000 360,50 360,50

TOTAL SUBCAPITOL 08.02 INSTAL·LACIÓ................................... 4.369,68

TOTAL CAPITOL 08 XARXA DE GAS..................................................................................................................... 5.413,91

 Pàgina 8

CAPITOL 09 XARXA TELEFÒNICA                                                

09.01 m3  Cata manual en qualsevol tipus de material                      

Cata manual en qualsevol tipus de material per a la localització de serveis a mantenir: gas, aigua, te-
lefon i electricitat. Inclós enderroc i reposició de ferm. Inclou excavació, càrrega sobre camió, trans-
port a abocador, descàrrega i cànon abocament.  Inclou el posterior terraplenat, compactat de les ter-
res.

2,000 25,75 51,50

09.02 pa  Retirada línies existents                                       

Partida alçada a Justificar de retirada de línies aèries ex istents inclòs "palometes",...

1,000 1.545,00 1.545,00

09.03 m3  Excav.rasa h<=4m,a<=2m,terreny compact.,m.mec.                  

Excavació i càrrega de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte,
amb mitjans mecànics, inclosa càrrega a camió i transport dins de la mateixa obra. Inclós pas per
sota escomeses ex istents.

34,920 4,11 143,52

09.04 m3  Rebliment+picon.rasa,mat.selec.,g<=30cm,corró Prestec           

Rebliment i piconatge de rasa, amb material seleccionat procedent de préstec, en tongades de gruix
fins a 30 cm, utilitzant corró v ibratori per a compactar, amb compactació del 95 %  PM.

23,280 8,38 195,09

09.05 ml  Sub. i col. de cinta senyalitzadora                             

subministrament de col·locació de cinta senyalitzadora de servei urbanístic, de color i rotulació ade-
quat al servei senyalitzat.

97,000 0,47 45,59

09.06 m   Canalit. formigonada 2tubs PVC rígid D=63mm                     

Canalització amb dos tubs de PVC rígids de d 63 mm, amb guia de plàstic, inclòs prisma de formigó
de 40x20cm i  col·locació d'una banda de protecció i avís de plàstic a la part superior de la rasa

52,000 10,50 546,00

09.07 m   Canalització formigonada 4tubs PVC rígid D=63mm                 

Canalització amb quatre tubs de PVC rígids de d 63 mm, amb guia de plàstic, inclòs prisma de for-
migó de 40x20cm i  col·locació d'una banda de protecció i avís de plàstic a la part superior de la rasa

55,000 20,01 1.100,55

09.08 u   Pericó regist.form.prefabricat.p/instal.telefonia MF-II         

Pericó de registre prefabricat de formigó armat tipus MF-II o equivalent per a instal·lacions de telefo-
nia, incloent tapa de fosa dúctil de Telefónica D400, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I
de 15 cm de gruix . Inclós ferratges. Totalment instal·lada.

1,000 136,55 136,55

09.09 u   Pericó regist.form.prefabricat.p/instal.telefonia DMF           

Pericó de registre prefabricat de formigó armat tipus DMF o equivalent per a instal·lacions de telefo-
nia, incloent tapa de fosa D-400 amb gravat tipus de servei, col·locada sobre solera de formigó
HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix . Inclós ferratges. Totalment instal·lada.

4,000 443,48 1.773,92

09.10 u   Obturador estanc D. 63 mm                                       

Obturador estanc per a conducte de diàmetre 63 mm. Inclou subministrament i col·locació Tot inclòs.

2,000 9,36 18,72



PRESSUPOST
Proj. millora urb. i portada serveis al terreny nova escola     
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

09.11 u   Connexió a xarxa existent - conversió aeri-soterrani            

Connexió a Xarxa ex istent mitjançant formació de conversió aeri soterrani, amb 2c PVC63mm a ba-
se de poste.  Deixant la connexió totalment acabada i en perfecte funcionament.

2,000 226,60 453,20

09.12 m   Escomesa 2 tub PE d=63 mm                                       

Subministrament i col·locació de 2 tubs de Polietilè de D=63mm per a formació d'escomesa Telefoni-
ca

5,000 9,92 49,60

TOTAL CAPITOL 09 XARXA TELEFÒNICA........................................................................................................... 6.059,24
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CAPITOL 10 SENYALITZACIÓ                                                   
SUBCAPITOL 10.01 SENYALITZACIÓ VERTICAL                                          

10.01.01 u   Placa triangular p/senyal.tràn. alumini.+pint.,90cm,làm. retro  

Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini i pintat, de 90 cm de costat, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

1,000 61,62 61,62

10.01.02 u   Placa circ. p/senyal.tràn. alumini.+pint. d=60cm làm. retrorre  

Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

1,000 58,86 58,86

10.01.03 u   Placa octogonal p/senyal.tràn.,alumini.+pint., 60cm làm. retro  

Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmi-
na retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

1,000 66,95 66,95

10.01.04 u   Placa inform. p/senyal.tràn.,alumini.+pint. 40x60cm làm. retro  

Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini i pintat, de 40x60 cm, acabada amb làmina retror-
reflectora classe RA2, fixada mecànicament

1,000 56,60 56,60

10.01.05 m   Suport rect.,tub alumini.100x50x3mm,formigonat                  

Suport rectangular de tub d'alumini de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat

8,900 23,78 211,64

10.01.06 pa  Retirada de senyals existents i transport a magatzem municipal  

Partida alçada dels treballs de retirada de senyals ex istents i transport a magatzem municipal per a la
seva futura reutilització. Inclou càrrega, transport a magatzem municipal i descàrrega.

2,000 61,80 123,60

TOTAL SUBCAPITOL 10.01 SENYALITZACIÓ VERTICAL............. 579,27
SUBCAPITOL 10.02 TANQUES                                                         

10.02.01 ml  Reixat acer h=1,8 m,tela met.torsió simp.,galv.                 

Reixat d'acer d'alçària 1,8 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm
de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3
m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a cantonades i punts singulars. Inclòs realit-
zació de fonamentacions de 50x50x50cm. Tot inclòs i completament acabat segons indicacions de la
DIrecció Facultativa.

10,000 18,98 189,80

TOTAL SUBCAPITOL 10.02 TANQUES............................................ 189,80

TOTAL CAPITOL 10 SENYALITZACIÓ.................................................................................................................. 769,07



PRESSUPOST
Proj. millora urb. i portada serveis al terreny nova escola     
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 11 PREVISIÓ AFECTACIÓ SERVEIS EXISTENTS                            

11.01 ut  Partida alçada justificar dels treballs de reposició de serveis 

Partida alçada a justificar dels treballs de reposició i subministrament prov isional dels diferents ser-
veis ex istents que es puguin veure afectats durant les obres, a causa d'afectacions a la xarxa ex is-
tents.

1,000 824,00 824,00

11.02 ml  Treballs de reparació de peu de façana                          

Treballs de reparació de peu de façana per descalçament i/o deteriorament de la mateixa a causa de
l'obertura de rasa per a pas de serveis i/o entrega amb la nova rasant del carrer. Inclou material i mà
d'obra necessària. Inclou morters de reparació i/o peces de façana. Inclou repintat de la façana en
cas necessari. Totalment acabat segons indicacions de la direcció facultativa. Inclou gestió permisos
particulars.

67,500 13,91 938,93

TOTAL CAPITOL 11 PREVISIÓ AFECTACIÓ SERVEIS EXISTENTS ................................................................. 1.762,93
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CAPITOL 12 TRANSPORT I GESTIÓ DE RESIDUS                                   

12.01 m3  Transp.terres,instal.gestió terres,camió 12t,carreg.mec.        

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de terres o altra obra, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, inclòs canon d'abocament.

1.368,860 3,91 5.352,24

12.02 m3  Cànon gestió terres sobrants de l'excavació                     

Cànon de gestió de terres sobrants de l'excavació.

1.368,860 1,55 2.121,73

TOTAL CAPITOL 12 TRANSPORT I GESTIÓ DE RESIDUS ................................................................................ 7.473,97



PRESSUPOST
Proj. millora urb. i portada serveis al terreny nova escola     
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 13 CONTROL DE QUALITAT                                             

13.01 pa  Control de Qualitat                                             

Partida alçada a justificar de la part destinada a Control de Qualitat.

1,000 1.545,00 1.545,00

13.02 ut  Inspecció video escomeses, embornals i drenatges                

Inspecció amb càmera tv-v ídeo de la xarxa de clavegueram (pluv ials i residuals) pel control de la
correcta execució de la canonada. Inclou realització del corresponent informe d'inspecció, amb el se-
güent contingut mínim:
  - Estat de la xarxa amb inclusió dels trams inspeccionats, el número de pous inicial i final dels refe-
rits trams, les incidències i observacions trobades, especificant la posició de la xarxa on s'ha trobat
dita incidència/observació i incloent-hi fotografies.
  - Gràfiques posició-altitud indicant la pendent trobada dels diferents trams de canonada.
  - Referència dels pous, trams de canonada i embornals inspeccionats en un plànol.
  - Arx iu v ídeo, en qualsevol format electrònic que comprengui la inspecció de la totalitat de la xarxa.
La qualitat de les imatges tant en suport electrònic com en suport de paper ha de ser contrastada. El
promotor haurà d'informar a l'Ajuntament de la data de la realització dels controls v isuals amb l'antela-
ció necessària per permetre que els serveis tècnics de l'Ajuntament estiguin presents en el moment
que s'efectuÏn aquests treballs. Tota la informació gràfica en format informàtic ( CAD per exemple ) en
la que hi constin totes les dades de diàmetres, situació de pous de registre, cotes de les generatrius
inferiors de les canonades. Ubicació en planta i alçat de totes les escomeses i diàmetres de les ma-
teixes, quedant supeditada la recepció de la nova xarxa a la verificació "in situ" per part dels serveis
tècnics de l'Ajuntament de les dades entregades pel promotor. Inclosa neteja prèv ia de la xarxa,en
cas necessari. Segons especificacions de la Direcció Facultativa de l'obra. Tot inclòs.

1,000 1.236,00 1.236,00

13.03 ut  Certificat mandrilat Telefónica                                 

Obtenció del certificat del mandrilat de la nova xarxa de telefònica per part de la companyia Telefóni-
ca. Inclou treballs necessaris per a l'obtenció del certificat.

1,000 412,00 412,00

TOTAL CAPITOL 13 CONTROL DE QUALITAT..................................................................................................... 3.193,00
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CAPITOL 14 SEGURETAT I  SALUT                                               

14.01 u   Seguretat i salut                                               

Pressupost contingut dins l'estudi de seguretat i salut

1,000 2.076,24 2.076,24

TOTAL CAPITOL 14 SEGURETAT I SALUT.......................................................................................................... 2.076,24



PRESSUPOST
Proj. millora urb. i portada serveis al terreny nova escola     
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 15 AS BUILT                                                        

15.01 ut  Treballs topografia aixecament serveis                          

Realització dels treballs de topografia necessaris per a l'aixecament topogràfic de tots els serveis i
elements de v ialitat executats una vegada finalitzada l'obra. Prescripcions segons Ajuntament i/o Di-
recció Facultativa.

1,000 721,00 721,00

15.02 ut  Redacció plànols AS BUILT de l'obra                             

Treballs de redacció dels plànols AS BUILT de la planta de pav imentació i plantes de totes els ser-
veis realment executats a l'obra. Segons prescripcions Ajuntament i/o Direcció Facultativa.

1,000 824,00 824,00

15.03 ut  Reportatge fotogràfic diari                                     

Realització dels treballs de fotografia necessaris per a la realització de un reportatge fotogràfic diaria-
ment de tots els treballs executats a l'obra cada dia. Prescripcions segons Direcció Facultativa.

1,000 309,00 309,00

TOTAL CAPITOL 15 AS BUILT.............................................................................................................................. 1.854,00
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CAPITOL 16 VARIS I  IMPREVISTOS                                             

16.01 pa  Imprevistos obra                                                

Partida alçada a justificar dels diferents treballs a realitzar per a imprev istos de l'obra.

1,000 2.608,74 2.608,74

TOTAL CAPITOL 16 VARIS I  IMPREVISTOS ....................................................................................................... 2.608,74

TOTAL...................................................................................................................................................................... 115.215,38
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 CAPÍTOL V - RESUM PRESSUPOST 



RESUM DE PRESSUPOST
Proj. millora urb. i portada serveis al terreny nova escola     
CAPITOL RESUM EUROS %

1 ENDERROCS............................................................................................................................................... 640,52 0,56
2 MOVIMENT DE TERRES............................................................................................................................... 13.693,12 11,88
3 PAVIMENTACIÓ............................................................................................................................................ 4.792,18 4,16
4 XARXA RESIDUALS I PLUVIALS..................................................................................................................... 12.373,19 10,74
5 XARXA AIGUA POTABLE............................................................................................................................... 7.214,43 6,26

-05.01 -OBRA CIVIL........................................................................................................... 2.096,08
-05.02 -INSTAL·LACIÓ........................................................................................................ 5.118,35

6 XARXA ELÈCTRICA BT................................................................................................................................. 37.820,80 32,83
-06.01 -OBRA CIVIL XARXA ELÈCTRICA.............................................................................. 15.223,29
-06.02 -INSTAL·LACIÓ XARXA ELÈCTRICA.......................................................................... 22.597,51

7 XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC ...................................................................................................................... 7.470,04 6,48
-07.01 -OBRA CIVIL........................................................................................................... 1.558,64
-07.02 -INSTAL·LACIÓ........................................................................................................ 5.911,40

8 XARXA DE GAS............................................................................................................................................ 5.413,91 4,70
-08.01 -OBRA CIVIL........................................................................................................... 1.044,23
-08.02 -INSTAL·LACIÓ........................................................................................................ 4.369,68

9 XARXA TELEFÒNICA.................................................................................................................................... 6.059,24 5,26
10 SENYALITZACIÓ........................................................................................................................................... 769,07 0,67

-10.01 -SENYALITZACIÓ VERTICAL.................................................................................... 579,27
-10.02 -TANQUES............................................................................................................. 189,80

11 PREVISIÓ AFECTACIÓ SERVEIS EXISTENTS.................................................................................................. 1.762,93 1,53
12 TRANSPORT I GESTIÓ DE RESIDUS.............................................................................................................. 7.473,97 6,49
13 CONTROL DE QUALITAT .............................................................................................................................. 3.193,00 2,77
14 SEGURETAT I SALUT................................................................................................................................... 2.076,24 1,80
15 AS BUILT..................................................................................................................................................... 1.854,00 1,61
16 VARIS I IMPREVISTOS.................................................................................................................................. 2.608,74 2,26

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 115.215,38
13,00% Despeses Generals....................... 14.978,00
6,00% Benefici industrial.......................... 6.912,92

SUMA DE G.G. y  B.I. 21.890,92

21,00% I.V.A....................................................................... 28.792,32

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 165.898,62

TOTAL PRESSUPOST GENERAL 165.898,62

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-CINC MIL VUIT-CENTS NORANTA-VUIT  EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈN-
TIMS

VILABERTRAN, a gener 2021.

                                                                Autor del projecte:                                       

Xav ier Frigola i Mercader                                  

                                                                Enginy er de Camins, C i P.                               
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