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4,01 m2 Nivelacio terres
Nivelació de terres per l'interior de la parcel·la, mitjançant mitjans mecànics, fins a aconseguir la
planimetria buscada. 3.800,00 1,13 € 4.294,00 €

4,02 m3 Excavació de rases per formació de la llosa - cuneta.
Excavació en terreny compacte i moviment de terres, amb mitjans mecànics, inclòs un esponjament
del 25%. 
També s'inclourà neteja, nivelació, i compactació del fons al 98% PM, i transport de terres dins la
parcel·la.

490,00 6,19 € 3.033,10 €

4,03 m3 Formació de llit per a anivellat de tub de clavegueram.
Formació de llit anivellat de material granular ( sorra fina) o terra exempta de pedres, de 10 cm de
gruix, compactades al 98% PM. 14,00 13,50 € 189,00 €

4,04 m3 Rebliment de rasa amb terres pròpies.

Rebliment i piconatge en rases d'instal·lacions amb terres pròpies procedents de l'excavació, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 98% del PM. 38,00 3,29 € 125,02 €

4,05 m Tub PVC DN=500mm helic.,SANECOR.
Tub de PVC de 500 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment de la casa Uralita Sanecor o similar, unió elàstica i col·locat al fons de la rasa.

12,00 30,60 € 367,20 €

4,06 m Tub PVC DN=400mm helic.,SANECOR.
Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment de la casa Uralita Sanecor o similar, unió elàstica i col·locat al fons de la rasa.

6,00 24,91 € 149,46 €

4,07 m Tub PVC DN=200mm helic.,SANECOR.
Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment de la casa Uralita Sanecor o similar, unió elàstica i col·locat al fons de la rasa.

28,00 10,64 € 297,92 €

4,08 m2 Muntatge+desum. 1 cara d'encofrat. Formació canaló + remat cantell exterior
Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb panell de fusta, per a murs de base rectilínia encofrats a
una care, d'una alçària <=3 m, per a deixar el formigó vist per ambdues cares. Inclòs rodons de
fixació de l'armat de mur de Ø6 mm. 829,00 12,28 € 10.180,12 €

4,09 kg Armat B 500 S de canalons.

Armat de acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per armadura de mur de
contenció de terres. 4.731,00 0,84 € 3.974,04 €

4,10 m2 Formigonat de rases, i canalons, HA-25.
Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat des de camió, vibrat i curat, i part proporcional ferralla.

203,00 72,05 € 14.626,15 €

4,11 m Formació de canaló per talud (25x60cm) de formigó de 6 cm, HRF-25.
Formació de canal de baixant per a pluvials de secció útil de 400x230, a partir d'una capa de
formigó armat HRF-25/S/20/IIa, de 5 cm de gruix, armada amb "DRAMIX" de fibra de vidre amb una
quantia de 4,8 kg/m3, inclòs subministre i col·locació de rocs encastats i alternats sobre canal per a
formació de trencaaigües intermitjos. 159,00 23,47 € 3.731,73 €

4,12 ut Formació de tapa trenca-aigues - Entregua pluvials.
Formació de tapa trenca aigües, per evitar el desbordament del canaló en el punt de lliurament de
les canonades de la canonada de pluvials.
Es contempla la seva construcció amb encadellat ceramic, amb Acabat amb capa de Hormigó.
S'inclourà reixa interior en el punt de lliurament de les canonades.

3,00 112,00 € 336,00 €
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4,13 ut Formació de tapa trenca-aigues - Lliurament cuneta.
Formació de tapa trenca aigües, per evitar el desbordament del canaló en el punt de lliurament del
canaló sobre la cuneta pública.
Es contempla la seva construcció amb encadellat ceramic, amb Acabat amb capa de Hormigó.

7,00 135,00 € 945,00 €

4,14 ut Conexió a xarxa sanitaria municipal
Conexió de xarxa interna a xarxa de clavegueram municipal 1,00 358,00 € 358,00 €

4,15 m3 Excavació de rases per formació de lloses i arquetes.
Excavació en terreny compacte i moviment de terres, amb mitjans mecànics, inclòs un esponjament
del 25%. 
També s'inclourà neteja, nivelació, i compactació del fons al 98% PM, i transport de terres dins la
parcel·la.

127,00 6,19 € 786,13 €

4,16 m3 Formació de llit per a anivellat de tub de clavegueram.
Formació de llit anivellat de material granular ( sorra fina) o terra exempta de pedres, de 10 cm de
gruix, compactades al 98% PM. 1,00 13,50 € 13,50 €

4,17 m3 Rebliment de rasa amb terres pròpies.
Rebliment i piconatge en rases d'instal·lacions amb terres pròpies procedents de l'excavació, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 98% del PM. 14,00 3,29 € 46,06 €

4,18 m Tub PVC DN=160mm helic.,SANECOR.

Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment de la casa Uralita Sanecor o similar, unió elàstica i col·locat al fons de la rasa.

24,00 10,64 € 255,36 €

4,19 m Col·locació de tub de Ø160 mm. Instal·lacions elèctriques.

Col·locació de tub Ø160 mm, de polietil·lè d'alta densitat (pead) lleuger i flexible amb multicapa,
interior llisa i exterior corrugada, amb grau de protecció IP-XX9, amb cable guia per instal·lacions
elèctriques de diferents diàmetres. 8,00 0,77 € 6,16 €

4,20 m Col·locació de tub de Ø90 mm. Instal·lacions elèctriques.

Col·locació de tub Ø90 mm, de polietil·lè d'alta densitat (pead) lleuger i flexible amb multicapa,
interior llisa i exterior corrugada, amb grau de protecció IP-XX9, amb cable guia per instal·lacions
elèctriques de diferents diàmetres. 16,00 0,71 € 11,36 €

4,21 m Col·locació de tub de Ø63 mm. Instal·lacions elèctriques.

Col·locació de tub Ø63 mm, de polietil·lè d'alta densitat (pead) lleuger i flexible amb multicapa,
interior llisa i exterior corrugada, amb grau de protecció IP-XX9, amb cable guia per instal·lacions
elèctriques de diferents diàmetres. 69,00 0,65 € 44,85 €

4,22 m Col·locació de tub de Ø32 mm. Instal·lacio aigua.

Col·locació de tub Ø32 mm, de polietil·lè d'alta densitat (pead) per instal·lacioaigua. 23,00 0,45 € 10,35 €

4,23 m² Encofrat cantell paviment

Encofrat a una cara amb tauler de fusta per a formigó per a cantell llosa y cuneta, inclòs inclòs el
desencofrat, accessoris i estintolaments si son necessaris. 9,00 12,28 € 110,52 €

4,24 m2 Paviment de formigó (12 cm)

Paviment de formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
estesa i vibrat mecànic, remolinat acabat com vial existent, incloss formacio de pendents, afegint
4kg/m2 de pols de quars gris. 12 cm de gruix de promig. Armat amb fibres Dramix 15kg/m³.

179,00 21,22 € 3.798,38 €

4,25 ut Pericó registrable de 80x80X200 pref. de formigó amb tapa registrable - toma mostres.

Col·locació pericó de 80x80 cm prefabricat de formigó amb suplement, tapa registrable de fosa
dúctil de 85x85 cm, tipus, B125, col·locat amb base de formigó HM-20. 1,00 39,16 € 39,16 €
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4,26 ut Embornal de 50x50 pref. de formigó amb reixa metàl·lica.

Col·locació embornal de 60x60 cm prefabricat de formigó amb suplement, tapa registrable de fosa
dúctil, col·locat amb base de formigó HM-20. 1,00 29,32 € 29,32 €

4,27 ut Pericó registrable de 80x80x80 pref. de formigó amb tapa registrable.

Col·lcació de pericó prefabricat de formigó, amb tapa registrable de fosa dúctil, circular de Ø64,5
cm i placa de 85x85 cm, amb brida de tancament, tipus D400, col·locat amb base de formigó HM-
20. 5,00 39,16 € 195,80 €

4,28 ut Pericó sobre separador hidrocarburs.

Formació de pericó sobre el separador d'hidrocarburs, assentat sobre el formigonat de protecció del
separador. pericó en forma cònica, inclosa tapa de registre de Ø60 D400. 2,00 212,24 € 424,48 €

4,29 ut Separador hidrocarburs de 5 l/seg.

Subministrament i connexió de separador d'hidrocarburs, classe 1, amb compartiment decantador
dins el mateix separador, amb plaques de coalescència i obturador, per a un cabal de tractament
de 5 litres/segon. Inclou la col·locació omplint el separador d'aigua, i el formigonat perimetral amb
formigó HM-20 en tongades de 30cm. Classe 1, amb plaques coalescents i boia d'obturació
automàtica.

1,00 1.955,00 € 1.955,00 €

TOTAL CAPÍTOL 4 MUR TANCAMENT PERIMETRAL EXTERIOR 50.333,17 €
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