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I. MEMÒRIA 



1.2. Antecedents 
 

L’àmbit objecte del present Projecte de divisió poligonal és el Pla de Millora Parc 
Nivera II - Subsector 1 del municipi de Tortosa. Aquest Pla de Millora va ser 
aprovat per la de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Tortosa celebrada 
en data 17 de novembre de 2014. 
 
El Subsector 1 del Pla de Millora s’emmarca dintre de l’avanç del  Pla de Millora 
Parc Nivera II del municipi de Tortosa, aprovat pel plenari municipal de 
l’Ajuntament de Tortosa en sessió celebrada en data 30 de juliol del 2015. 
 
 
1.3. Objecte del projecte de divisió poligonal 
 
El present projecte té per objecte dividir el polígon del Pla de Millora en dos 
polígons, atenent a la diversa situació urbanística de l’àmbit pel que fa a 
l’execució de la urbanització, amb la finalitat de fer-lo viable econòmicament, 
afavorint així la culminació del procés d’execució del planejament. 
 
 
  



2. MARC LEGAL 
 
El present Projecte de divisió poligonal s’adequa a les disposicions del Text refós 
de la Llei d’urbanisme vigent, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost 
(en endavant, TRLU), i del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 
305/2006, de 18 de juliol (en endavant, RLU). 
 
El projecte dóna compliment a l’Article 118. del TRLU ,  referit als Polígons 
d'actuació urbanística: 
 
1. Els polígons d’actuació urbanística són els àmbits territorials mínims per a dur a terme 
la gestió urbanística integrada. Els sectors de planejament urbanístic derivat poden 
constituir un únic polígon d’actuació urbanística o bé subdividir-se en dos polígons o 
més. Els sectors de planejament urbanístic derivat i els polígons d’actuació urbanística 
poden ésser físicament discontinus. Es poden concretar per reglament els supòsits de 
discontinuïtat. 
 
2. Si un sector de planejament urbanístic es desenvolupa mitjançant més d'un polígon 
d'actuació, el sistema d'actuació, o bé la modalitat del sistema de reparcel·lació, pot ésser 
diferent per a cadascun dels polígons. 
 
3. Els polígons d'actuació urbanística es delimiten tenint en compte els requisits següents: 
 
a) Que per llurs dimensions i per les característiques de l'ordenació urbanística siguin 
susceptibles d'assumir les cessions de sòl regulades pel planejament. 
 
b) Que, dins el mateix sector, estiguin equilibrats uns respecte als altres, pel que fa als 
beneficis i les càrregues, i permetin fer-ne un repartiment equitatiu; a aquest efecte, s'ha 
d'aplicar, si escau, el que estableix l'article 93.b. 
 
c) Que tinguin entitat suficient per justificar tècnicament i econòmicament l'autonomia 
de l'actuació. 
 
4. La delimitació de polígons d'actuació urbanística inclosos en un sector de planejament 
es pot efectuar per mitjà de les figures del planejament urbanístic general o derivat, o bé 
subjectant-se als tràmits fixats per l'article 119. 
 
5. En sòl urbà la delimitació de sectors subjectes a un pla de millora urbana o de polígons 
d'actuació urbanística que no hi siguin inclosos s'ha d'efectuar per mitjà del pla 
d'ordenació urbanística municipal o del programa d'actuació urbanística municipal, sens 
perjudici del que estableix l'article 70.4. 
 
6. La delimitació de polígons d'actuació urbanística que sigui necessària per a la cessió de 
terrenys per a carrers i vies es pot efectuar d'acord amb el que disposa l'article 119. La 
cessió es pot fer mitjançant escriptura pública atorgada per les persones propietàries, que 
l'han de sotmetre a l'acceptació de l'ajuntament corresponent. 
 



Per altra banda, la seva formulació i aprovació estan emparades, en primer terme, 
en l’article 119 del TRLU, que regula el procediment de tramitació, entre altres 
instruments de gestió, de “La divisió poligonal que no continguin els plans urbanístics 
i la modificació d’aquesta divisió, i també la modificació de la divisió poligonal continguda 
en el planejament urbanístic” (apartat 1.a). 
 
Pel que fa al procediment que regula l’apartat 2 del citat article 119 del TRLU, 
s’ha de destacar que: 
 

- L’aprovació inicial i definitiva corresponen a l’administració actuant que, 
en el cas que ens ocupa, és l’Ajuntament de Tortosa. 

- L’aprovació inicial s’ha d’acordar en el termini de dos mesos des de la 
presentació de la documentació completa, mentre que la notificació de 
l’acord d’aprovació definitiva s’ha de produir en el termini de dos mesos 
des del finiment del termini d’un mes d’informació pública i audiència a 
les persones interessades (amb citació personal) i, en cas contrari, s’entén 
que el projecte ha quedat aprovat definitivament per silenci positiu. 

- Un cop aprovat definitivament el projecte de divisió poligonal, se n’ha de 
lliurar una còpia diligenciada a la comissió territorial d’urbanisme 
corresponent. 
 

Per una altra banda, l’article 123 del RLU regula el requisit de l’equilibri 
poligonal, tot establint que en la delimitació dels polígons no es poden produir 
diferències relatives superiors al 15% en la valoració conjunta dels aprofitaments 
i les càrregues urbanístiques que corresponguin a cada un dels polígons, en 
relació amb la valoració dels aprofitaments i les càrregues urbanístiques del 
conjunt del sector. 
 
Dins d’aquest límit del 15%, el precepte reglamentari citat regula com s’han de 
compensar les diferències existents, llevat d’acord unànime sobre altres criteris 
diferents. 
 
 
 
  





3.4. Planejament vigent 
 
El Pla de Millora de Parc Nivera II – Subsector 1 compleix les diferents exigències 
del POUM de Tortosa així com la Llei d’Urbanisme i el DL 1/2010, que li són 
d’aplicació pel que fa a reserves de sòl public i superfícies màximes de sòl privat. 

En el planejament del Pla de Millora de Parc Nivera II s’estableix un percentatge 
mínim de reserva de sòl públic destinat a viari, espais lliures i equipaments. A 
continuació s’especifiquen aquestes reserves de sòl, i quines són assumides pel 
Subsector 1: 

 

RESERVES DE SOL 
PÚBLIC 

POUM 
(%mínim) 

AVANÇ PLA DE 
MILLORA 

SUBSECTOR 1 

VIARI 25 % 27,18 % (9.890,00 m2) 1.847,54 m2 

ESPAIS LLIURES 15 % 15,00 % (5100,90 m2) 2.493,27 m2 

EQUIPAMENTS 10 % 10,00 % (3.400,60 m2) 0,00 m2 

    

TOTAL SÓL PÚBLIC 
MÍNIM 

50% 
52,18 % (17.744,66 

m2) 
4.340,81 m2 

 

Tenint en compte que la superfície total del Pla de Millora és de 34.006,00 m2, la 
superfície de sòl d’aprofitament privat és la següent: 

 

SÒL D’APROFITAMENT 
PRIVAT 

POUM 

(%màxim) 

AVANÇ PLA DE 
MILLORA 

SUBSECTOR 1 

TOTAL SÓL PRIVAT 50% 47,82 % (16.260,73 m2) 4.765,46 m2 

 

 

 

 

 

 



Els paràmetres d’edificació segons el POUM i segons el Subsector 1 són els 
següents: 

 

 
PARÀMETRES MOUM 

PARÀMETRES PLA DE 
MILLORA – SUBSECTOR 1 

Superfície del subsector 
1 

9.106,27 m2 (0,91ha) 9.106,27 m2 (0,91 ha) 

DENSITAT BRUTA 25,00 
hab./ha 

22,75 hab. 14,29hab./ha 13 hab. 

EDIFICABILITAT 
BRUTA 

0,60 m2/m2 5.463,76 m2 0,39m2/m2 3566,10 m2 

 

L’ordenació resultant de les qualificacions atribuïdes i la configuració dels 
sistemes és la que reflecteix el plànol  02 d’aquest Projecte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. PROPOSTA DE DIVISIÓ POLIGONAL 
 
4.1. Justificació de la divisió poligonal 
 
Tal i com s’indica a l’Article 118. del TRLU , el projecte de divisió poligonal dóna 
compliment als següents punts: 
 
a) Que per llurs dimensions i per les característiques de l'ordenació urbanística siguin 
susceptibles d'assumir les cessions de sòl regulades pel planejament. 
 
La proposta de divisió poligonal permet assolir, d’acord amb la ordenació 
prevista al POUM, un sistema de cessions de sòl públic suficient per estar en uns 
llindars adients per al desenvolupament urbanístic dels dos polígons 
independents, que son compatibles amb la proposta inicial del “Pla de Millora 
Parc Nivera II, Subsector 1”. 
 
Tal i com s’explica a l’apartat 5 de la present memòria, els dos polígons resultants 
són viables econòmicament, ja que els dos disposen de sòl privat, així com d’un 
repartiment equitatiu de les cessions i de les càrregues urbanístiques. 
 
 
b) Que, dins el mateix sector, estiguin equilibrats uns respecte als altres, pel que fa als 
beneficis i les càrregues, i permetin fer-ne un repartiment equitatiu; a aquest efecte, s'ha 
d'aplicar, si escau, el que estableix l'article 93.b. 
 
Existeixen diferències percentuals entre els Polígons 1 i 2, pel que fa a càrregues 
i beneficis, tal i com es reflecteix a l’apartat 5 de la present memòria. Tot i això, 
no es produeix una diferència relativa superior al 15% en la valoració conjunta 
dels aprofitaments i les càrregues urbanístiques que corresponen a cada un d’ells. 
En aquest cas, en tractar-se d’un propietari únic, la compensació de càrregues 
urbanístiques no serà objecte de compensació, ja que es tracta d’un polígon de 
propietat única, i en aquest cas la propietat assumeix les diferències que puguin 
existir entre els dos polígons resultants. 

 
 
c) Que tinguin entitat suficient per justificar tècnicament i econòmicament l'autonomia 
de l'actuació. 
 
Pel que fa al desenvolupament tècnic, la divisió poligonal proposada afavoreix 
que es pugui desenvolupar per una banda el Polígon 1, que donarà lloc a la 
urbanització de nous vials i a la millora de vials existents, consolidant així les 
comunicacions ja existents de la zona afectada pel Pla de Millora, i per altra banda 
el Polígon 2, que forma part d’una situació diversa i autònoma respecte a la resta 
de Pla de Millora, més lligat a un futur desenvolupament i millora integral del 
Camí Orleans. 



 
Pel que fa a la viabilitat econòmica autònoma dels dos polígons, tal i com s’indica 
a l’apartat 5 de la present memòria, el rendiment econòmic dels polígons 1 i 2 en 
base a la venda d’habitatges unifamiliars, són d’un 38,67% i d’un 30,14% 
respectivament, percentatge suficientment alt i amb un marge suficient com per 
garantir la viabilitat econòmica de la promoció dels habitatges dintre d’unes 
condicions normals de mercat. 

 
 
4.2. Criteris de la divisió poligonal 
 
El criteri fonamental que s’ha tingut en compte a l’hora d’establir la divisió 
poligonal és que la zona està vertebrada per dos vials, el Camí Orleans (vial A), i 
el Camí d’En Gala (vial B), els quals tenen dos entitats molt diferenciades. 
 
El Camí Orleans, per una banda, és un vial consolidat, que dóna servei de 
comunicació entre dues zones de la ciutat, a banda de donar servei als diferents 
veïns que hi viuen. Aquest vial no dóna accés a cap nova parcel·la del Pla de 
Millora, fet que implica que la seva urbanització no donaria cap tipus de nou 
servei als veïns. 
 
Per altra banda, el Camí d’En Gala és un vial secundari, de secció molt estreta i 
urbanísticament mancat de serveis. El fet de desenvolupar aquest vial, tal i com 
s’especifica en el Pla de Millora, dóna peu a poder dotar de serveis bàsics 
(il·luminació, clavegueram, voreres, xarxa d’abastament d’aigua potable, 
electricitat i telecomunicacions) al veïnat existent i també al nou veïnat resultant 
fruit de la urbanització del Polígon 1. 
 
El desenvolupament del Camí d’en Gala també implica la millora de l’accés al 
veïnat, la millora de les comunicacions internes de la zona, i l’oportunitat de 
desenvolupar un nou vial (vial C), que dóna servei i estructura internament el 
Polígon 1. 
 
Pel que fa a l’estructura de la propietat, aquesta no afecta al criteri de divisió 
poligonal, ja que es tracta d’una estructura de propietat única. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.3. Descripció de la divisió poligonal 
 
La proposta de divisió poligonal divideix l’actual sector en dos polígons 
d’actuació urbanística, amb les següents característiques: 
 
a) Polígon d’actuació urbanística 1 (Polígon 1) 
 
És el polígon que es correspon amb la part ubicada al sud del sector, i delimita al 
nord amb el vial C i el Polígon 2,  a l’est i al sud amb dues propietats privades, i 
a l’oest amb el camí d’en Gala (vial B) 
 
Té una superfície de 3.854,59 m², el que representa el 42,33% de la superfície total 
del sector. 
 
El sòl que hi resulta inclòs té les següents qualificacions urbanístiques i les 
següents superfícies: 
 

 
 
 
 
b) Polígon d’actuació urbanística 2 (Polígon 2) 
 
És el polígon que es correspon amb la part ubicada al nord del sector, i delimita 
al nord amb el Camí Orleans (vial A),  a l’est amb una propietat privada, al sud 
amb el vial C i el Polígon 1, i a l’oest amb el camí d’en Gala (vial B). 
 
Té una superfície de 5.251,68 m², el que representa el 57,67% de la superfície total 
del sector. 
 
El sòl que hi resulta inclòs té les següents qualificacions urbanístiques i les 
següents superfícies: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



5. JUSTIFICACIÓ DE L’EQUILIBRI POLIGONAL 
 
Per a justificar que la divisió poligonal proposada permet l’equilibri entre els 
polígons, d’acord amb el que disposa l’article 123 del RLU, cal establir quin és el 
valor dels beneficis (aprofitaments) i de les càrregues del conjunt del sector, i quin 
és el valor dels beneficis i les càrregues que s’imputen a cada un dels polígons 
d’actuació urbanística que es delimiten. 
 
En els quadre següents es valora el total de les despeses del desenvolupament 
dels dos polígons, així com els ingressos que pot generar la promoció i venda 
d’habitatges, i finalment una valoració del rendiment econòmic. Tots els preus 
són en Euros i sense IVA inclòs: 

 
 
  



Beneficis i càrregues del Polígon 1 
 
DESPESES POLÍGON 1      

    

PRESSUPOST DE L'URBANITZACIÓ      

Pressupost d'execució material total       138.186,48 €  

  m2  cost   

SISTEMA VIARI  1.254,53  110,15   138.186,48 €  

SISTEMA DE PARCS I JARDINS URBANS  0,00  1,80   ‐   €  

SISTEMA D'EQUIPAMENTS COMUNITARIS  0,00  0,35   ‐   €  

Despeses generals (13% PEM)      17.964,24 €  

Benefici industrial (6% PEM)      8.291,19 €  

     

ALTRES DESPESES      

Redacció de projectes i direccions d'obra (11% PEM)     15.200,51 €  

Llicències administratives i altres (9% PEM)      12.436,78 €  

     

VALOR DEL SÒL      

Valor unitari del sòl = 40,00€/m2      

Superfície del terreny privat = 3.369,46m2      

Valor d'adquisició del sòl   134.778,40 €  

     

DESPESES DE CONSTRUCCIÓ DELS HABITATGES      

Pressupost d'execució material      1.950.045,00 €  

Despeses generals (13% PEM)      253.505,85 €  

Benefici industrial (6% PEM)      117.002,70 €  

     

ALTRES DESPESES DE CONSTUCCIÓ      

Redacció de projectes i direccions d'obra (11% PEM)     214.504,95 €  

Llicències administratives i altres (9% PEM)      175.504,05 €  

     

TOTAL DESPESES POLÍGON 1      3.037.420,16 €  

     

VALOR DE VENDA DEL SÒL DEL POLÍGON 1      

PRESSUPOST DE L'URBANITZACIÓ  m2  valor venda m2  total  

Valor en venda dels habitatges  2600,06   1.800,00 €    4.680.108,00 €  

Cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic*  260,006   1.800,00 €   ‐468.010,80 €  

*coincident amb el coeficient d'edificabilitat       

de 1,00m2sostre/m2sòl      

TOTAL VENDA DE SÒL POLIGON 1      4.212.097,20 €  

     



RENDIMENT ECONÒMIC POLÍGON 1      

    

Total despeses Pla de Millora     ‐3.037.420,16 €  

Total valor venda sòl      4.212.097,20 €  

     

TOTAL RENIDMENT ECONÒMIC POLÍGON 1      1.174.677,04 €  

PERCENTATGE RENDIMENT ECONÒMIC POLÍGON 1 RESPECTE LA INVERSIÓ  38,67% 

 
 
 
  



Beneficis i càrregues del Polígon 2 
 
DESPESES POLÍGON 2      

    

PRESSUPOST DE L'URBANITZACIÓ      

Pressupost d'execució material total       23.671,61 €  

  m2  cost   

SISTEMA VIARI (ZONA AFECTADA)  174,16  110,15   19.183,72 €  

SISTEMA DE PARCS I JARDINS URBANS  2.493,27  1,80   4.487,89 €  

SISTEMA D'EQUIPAMENTS COMUNITARIS  0,00  0,35   ‐   €  

Despeses generals (13% PEM)      3.077,31 €  

Benefici industrial (6% PEM)      1.420,30 €  

     

ALTRES DESPESES      

Redacció de projectes i direccions d'obra (11% PEM)     2.603,88 €  

Llicències administratives i altres (9% PEM)      2.130,44 €  

     

VALOR DEL SÒL      

Valor unitari del sòl = 40,00€/m2      

Superfície del terreny privat = 4.372,54m2      

Valor d'adquisició del sòl   174.901,60 €  

     

DESPESES DE CONSTRUCCIÓ DELS HABITATGES      

Pressupost d'execució material      770.377,50 €  

Despeses generals (13% PEM)      100.149,08 €  

Benefici industrial (6% PEM)      46.222,65 €  

     

ALTRES DESPESES DE CONSTUCCIÓ      

Redacció de projectes i direccions d'obra (11% PEM)     84.741,53 €  

Llicències administratives i altres (9% PEM)      69.333,98 €  

     

TOTAL DESPESES POLÍGON 2      1.278.629,86 €  

     

VALOR DE VENDA DEL SÒL DEL POLÍGON 2      

PRESSUPOST DE L'URBANITZACIÓ  m2  valor venda m2  total  

Valor en venda dels habitatges  1027,17   1.800,00 €    1.848.906,00 €  

Cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic*  102,717   1.800,00 €   ‐184.890,60 €  

*coincident amb el coeficient d'edificabilitat       

de 1,00m2sostre/m2sòl      

TOTAL VENDA DE SÒL POLIGON 2      1.664.015,40 €  

     



RENDIMENT ECONÒMIC POLÍGON 2      

    

Total despeses Pla de Millora     ‐1.278.629,86 €  

Total valor venda sòl      1.664.015,40 €  

     

TOTAL RENIDMENT ECONÒMIC POLÍGON 2      385.385,54 €  

PERCENTATGE RENDIMENT ECONÒMIC POLÍGON 2 RESPECTE LA INVERSIÓ  30,14% 

 
 
  





6. ANNEX I: Fitxa Cadastral i Nota Simple de la Propietat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
7. ANNEX II: Justificació dels preus d’urbanització 
 
 
 
 
 
 
  



PRESSUPOST URBANITZACIÓ SISTEMA DE PARCS I JARDINS

PARTIDA: IMPORT EN €

P1 Retirada de vegetació sobrera. 333,57

P2 Subministrament i instal∙lació de bancs i papereres 1389,63

P3 Poda de vegetació autòctona existent 453,74

P4 Aportació de nou arbrat 948,5

P5 Instal∙lació d'il∙luminació tipus balises 1362,45

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL: 4487,89

Tortosa, 15 de juny de 2017

Signat: Jordi Simó Sabaté



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 00 CAPITOL 01: OBRA CIVIL   
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
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CAPITOL 01 MOVIMENT DE TERRES  

01.01   m2  DEMOLICIÓ PAVIMENT AMB MITJANTS MECÀNCIS  

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix  i fins a 10 m d'amplària, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 13)

Asfalt ex istent 1 398,3800 398,3800

Asfalt fora l'àmbit 1 459,3500 459,3500

857,7300 0,8600 737,6478

01.02 m3  DEMOLICIÓ DE MUR EXISTENT DE LA PROPIETAT  

1 100,0000 0,5000 1,0000 50,0000

50,0000 25,8300 1.291,5000

01.03   Ut  ARRENCADA D'ARBRAT  

38 38,0000

38,0000 22,1500 841,7000

01.04   m3  EXCAVACIÓ DE TERRES PER A CAIXA DE PAVIMENTS   

Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny fluix , amb mitjans mecànics (P -
14)

Asfalt ex istent 1 398,3800 398,3800

Asfalt fora l'àmbit 1 459,3500 459,3500

857,7300 1,3000 1.115,0490

01.05   m3  EXCAVACIÓ DE TERRES PER RASA I POUS      

Excavació de rases i pous de fins a 2,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics
i càrrega mecànica sobre camió (P - 1)

Xarx a Aigua

1 225,0000 0,6000 1,3000 175,5000

Xarx a enllumenat

1 244,5000 0,6000 0,6000 88,0200

Xarx a electricitat

1 315,0000 0,6000 1,0000 189,0000

Xarx a pluv ial

1 283,7500 0,6000 1,5000 255,3750

Xarx a clav egueram

1 212,2500 0,6000 1,5000 191,0250

Xarx a sanejament

1 71,5000 0,6000 1,5000 64,3500

Xarx a telecomunicacions

1 192,5000 0,6000 1,5000 173,2500

1.136,5200 3,0700 3.489,1164

01.06   m3  TERRAPLENAT I PICONATGE EN RASES I POUS       

Terraplenat i piconatge en rases i pous amb sorra de riu, en tongades de fins a 25 cm, amb una com-
pactaciÃ³ del 100%  del PN (P - 3)

Asfalt fora d'àmbit

1 0,4000 0,4000

Asfalt ex istent

1 0,4000 0,4000

Xarx a aigua

1 225,0000 0,6000 1,0000 135,0000

Xarx a enllumenat

1 244,5000 0,6000 0,3000 44,0100

Xarx a electricitat

1 315,0000 0,6000 0,7000 132,3000

Xarx a pluv ial

1 283,7500 0,6000 1,5000 255,3750

Xarx a clav egueram

1 212,2500 0,6000 1,5000 191,0250

Xarx a sanejament
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1 71,5000 0,6000 1,5000 64,3500

Xarx a telecomunicacions

1 195,5000 0,6000 1,5000 175,9500

998,8100 18,0200 17.998,5562

TOTAL CAPITOL 01 MOVIMENT DE TERRES ...................................................................................................... 25.473,5694
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 02 XARXA DE SANEJAMENT    

02.01   Ml  CLAVEGUERÓ DE PVC D 200 mm  

CLAVEGUERA DE TUB DE PVC DE D 200 MM, SOLERA DE 10 CM, REBLIMENT FINS A
20 CM PER DALT DEL TUB AMB FORMIGO H-200, AMB REPERCUSIO DE CONNEXIO
ALS DIFERENTS RAMALS AMB SISTEMA DE CONNEXIÃ“ CLICK DE WAVIN O SIMILAR
TOT EXECUTAT A L'OBRA D'ACORD AMB NTE-ISA-10 , MESURES DE SEGURETAT I
MITJANS AUXILIARS INCLOSOS (P - 31)

1 71,5000 71,5000

71,5000 10,0500 718,5750

02.02   Ut  BASTIMENT I TAPA POU REGISTRE  

Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70 cm i 145 kg de pes, colÂ·locat amb
morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 35)

Pou clav egueram 4 4,0000

Pou pluv ials 4 4,0000

8,0000 58,3600 466,8800

02.03   Ut  PERICÓ EMBORNAL PER XARXA CLAVEGUERAM       

Pericó embornal prefabricat per a xarxa de clavegueram, amb reixeta de fosa sobre marc metalàlic
sobre solera de formigó HM-20/P/20/I, Tot executat a l'obra d'acord a mb NTE ISA-13 (P - 79)

8 8,0000

8,0000 179,0000 1.432,0000

02.04   Ml  PARET POU CIRCULAR D=120 cm 

Paret per a pou circular de D=120 cm, de 14 cm de gruix  de maó calat, arrebossada i lliscada per
dins amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 77)

Pou clav egueram 4 2,0000 8,0000

Pou pluv ial 4 2,0000 8,0000

16,0000 151,4700 2.423,5200

02.05   Ut  PERICÓ SIFÓN.,P/TAPA REGIST.,60x60x50cm, MAÓ CALAT 29x14x10cm 

Pericó sifónic amb tapa registrable, de 60x60 cm i 50 cm de fondària, amb paret de maó calat de
29x14x10 cm, arrebossada amb morter mirx t 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i llis-
cada interiorment per a prev isió de connex ió d'habitatges tot executat a l'obra d'acord amb nte ISS in-
clou tapa registrable (P-8).

8 8,0000

8,0000 87,4000 699,2000

02.06   Ml  REIXA GALVANITZADA ACER 10x40 mm  

Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de pas de malla, amb marc de passamà  d'acer
i platines portants de 40x40x4 mm, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formi-
gonera de 165 l, per resistir el pas de v iehicles (P - 95)

8 1,5000 12,0000

12,0000 69,3500 832,2000

02.07   Ml  CLAVEGUERA TUB PVC 350 mm 

CLAVEGUERA DE TUB DE PVC DE D 350 MM, COLÂ·LOCADA SOBRE SOLERA DE
FORMIGO, AMB REPERCUSIO DE CONNEXIO ALS DIFERENTS RAMALS AMB SISTE-
MA DE CONNEXIÃ“ CLICK DE WAVIN O SIMILAR TOT EXECUTAT A L'OBRA D'ACORD
AMB NTE-ISA-10 MESURES DE SEGURETAT I MITJANS AUXILIARS INCLOSOS (P - 32)

1 212,2500 212,2500

212,2500 17,3800 3.688,9050

TOTAL CAPITOL 02 XARXA DE SANEJAMENT.................................................................................................... 10.261,2800
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CAPITOL 03 VIALS I VORERES  

03.01   m2  REG IMPRIMACIÓ AMB QUITRÀ  

REG D'EMPRIMACIÓ AMB QUITRÀ TIPUS BQ-30, AMB UNA DOTACIO D'1,5 KG/M2 (P -
28)a.

Asfalt nou 1 757,0400 757,0400

Asfalt fora d'àmbit 1 459,3500 459,3500

1.216,3900 0,6900 839,3091

03.02   m2  REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA ANIONICA  

REG D'ADHERENCIA AMB EMULSIO BITUMINOSA ANIONICA TIPUS EAR-1, AMB
UNA DOTACIO D'1 KG/M2 (P - 29)

Asfalt nou 1 757,0400 757,0400

Asfalt fora d'àmbit 1 459,3500 459,3500

1.216,3900 0,6900 839,3091

03.03   m3  BASE DE TOT-U ARTIFICIAL        

Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric  (P - 61)

Asfalt nou 1 757,0400 0,1000 75,7040

Asfalt fora d'àmbit 1 459,3500 0,1000 45,9350

121,6390 10,4300 1.268,6948

03.04   T   PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT  

PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE REGULARITZACIO TIPUS IVa
AMB GRANULAT CALCARI I BETUM ASFALTIC DE PENETRACIO, ESTESA I COMPAC-
TADA AL 98%  DE L'ASSAIG MARSHALL (P - 67)

Asfalt nou 2,6 757,0400 0,0500 98,4152

Asfalt fora àmbit 2,6 459,3500 0,0500 59,7155

158,1307 23,1800 3.665,4696

03.05   m3  BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGÓ       

Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granu-
lat 20 mm, escampat des de camió, estesa i v ibratge manual, acabat reglejat (P - 21)

1 230,0000 0,5000 0,3000 34,5000

34,5000 48,7300 1.681,1850

03.06   Ml  RIGOLA DE PECES DE FORMIGÓ, 20x20x8cm       

Rigola de peces de formigó, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l (P - 22)

1 236,0000 236,0000

236,0000 14,6200 3.450,3200

03.07   m2  PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20x20x4 cm 

PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, TIPUS 2 SOBRE SUPORT DE
MORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND CALÇ I SORRA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT I
UN PROPORCIO EN VOLM DE 1:2:10 , LLIT DE SORRA DE PEDRA GRANITICA DE 3.5
MM DE D MAX. I TRES CM DE GRUIX SOLERA DE FORMIGO DE 10 CM DE GRUIX
HM-20/B/12/IIa I SUPORT DE SORRA DE RIU DE TAMANY MAXIM DEL GRA 5 MM FOR-
MANT UNA CAPA DE 10 CM DE GRUIX ESTESA SOBRE TERRENY I COMPACTADA A
MA, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA I BEURADA DE CIMENT PORTLAND. (P - 65)

1 310,0000 310,0000

310,0000 15,6000 4.836,0000

TOTAL CAPITOL 03 VIALS I VORERES ............................................................................................................... 16.580,2876
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CAPITOL 04 CAPITOL 02: INSTAL·LACIONS URBANES 
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CAPITOL 05 XARXA AIGUA POTABLE 

05.01   Ut  VALVULA DE COMPORTA MANUAL ROSCADA  

VALVULA DE COMPORTA MANUAL ROSCADA, DE 10 BAR DE PN, DE BRONZE, TIPUS
2 I MUNTADA EN PERICO DE CANALITZACIO SOTERRADA, DACORD A DETALL DE
PROJECTE F21IFA02. (P - 47)

2 2,0000

2,0000 87,9700 175,9400

05.02   Ml  TUB PORLIETILÉ DENSITAT ALTA D=110mm 

TUB DE POLIETILE DE DENSITAT ALTA DE 110 MM DE DIAMETRE NOMINAL EXTE-
RIOR, DE 10 BAR DE PRESSIO NOMINAL SEGONS UNE 53-131-90, SOLDAT, AMB
GRAU DE DIFICULTAT MITJA I PER A COL.LOCAR SOTERRAT INCLOU CONNEXIONS I
PECES ESPECIALS ENCREUAMENTS, ESCOMESES I CONNEXIONS A XARXA EXIS-
TENT, MESURES DE SEGURETAT I MITJANS AUXILIARS INCLOSOS. (P - 36)

1 225,0000 225,0000

225,0000 29,4200 6.619,5000

05.03   Ut  PERICÓ CONNEXIÓ AIGUA DE FORMIGÓ  

Pericó per a connenx ió d'aigua, amb parets de 15 cm de gruix  i solera de 10 cm de gruix  de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, inclòs excavació, reblert i compactació,
transport a l'abocador o lloc d'ús, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador arrebossat interior
amb morter 1:3 amb tapa i marc metàl·lics, valvula i elements de connexió inclosos tot executat a
l'obra d'acord a NTE-IFA-24 (P - 80)

7 7,0000

7,0000 132,6800 928,7600

05.04   Ut  PERICÓ PER A CLAU DE PAS DE FORMIGÓ  

Pericó per a clau de pas, amb parets de 15 cm de gruix  i solera de 10 cm de gruix  de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, inclòs excavació, reblert i compactació, trans-
port a l'abocador o lloc d'ús, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador arrebossat interior amb
morter 1:3 amb tapa i marc metàl·lics, valvula i elements de connexio inclosos tot executat a l'obra
d'acord a NTE-IFA-24 (P - 82)

2 2,0000

2,0000 132,6800 265,3600

05.05   Ut  HIDRANT SOTERRAT AMB DUES SORTIDES         

Hidrant soterrat amb dues sortides de 45 mm de diàmetre i una sortida de 70 mm de diàmetre i de 3´´
de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior (P - 12)

1 1,0000

1,0000 622,3000 622,3000

TOTAL CAPITOL 05 XARXA AIGUA POTABLE..................................................................................................... 8.611,8600
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CAPITOL 06 XARXA ELECTRICITAT    

06.01   Ml  SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ CABLE UNIPOLAR D'ALUMINI 

Submnistre i col·locació en rasa i tubulars de fins a 29 mts de cable unipolar d'alumini 18/30 KV
3x1x240 +1x150 mm2 Inclou disposar dels mitjans necesaris per a l'estesa i descarrega de la bobi-
na situant-la sobre un eix  que facilitai el seu desarrotllat Inclou subministre i col·locació d'abraçadera
de forma que les fases d'un mateix  circuit quden unides dintre de la mateixa rasa. Inclou elements
aux iliars aix i com repercusio per connexió a la xarxa, tot executat d'acord a especificacions de la
companyia subministradora i reglament electrotecnic

1 315,0000 315,0000

315,0000 19,0300 5.994,4500

06.02   Ml  SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA DE PE 

Subministre distribució i col·locacio en rasa d'un metre lineal de placa de PE per a proteccio d'un cir-
cuit de cable subterrani. Les plaques aniran empalmades en el sentit llongitudinal emprant-se plaques
de 1 mts de llargada per als trams rectes i 0,50 per als trams curvats. tot executat d'acord a especifi-
cacions de la company ia subministradora i reglament electrotecnic (P - 19)

1 315,0000 315,0000

315,0000 1,5200 478,8000

06.04   Ut  CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ  

Caixa general de protecció CGP-9 de 650 A amb aïllament de poliester reforçat IP-437 amb fusibles
i bases portafusibles tipus H mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetàl.lics per a cable
de 150 mm2 de secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables, segons especificacions i normati-
va de la companyia subministradora, inclós transport a obra, muntatge, fixació i connexionat (P - 84)

8 8,0000

8,0000 289,2300 2.313,8400

06.05   Ut  CONNEXIÓ LÍNIA EXISTENT    

Previsió de connexió a línia ex istent elèctrica, d'acord amb normativa de la companyia subministra-
dora. (P - 100)

1 1,0000

1,0000 30.000,0000 59.368,1800

06.06   Ml  CANALITZACIÓ DE SERVEIS EN VORERA 

Canalització de serveis executada en voreres, amb 1 tub rígid de PVC de 220 mm de diàmetre, in-
cloent excavació, llit de sorra, reblert i compactació al 95%  del PM de la rasa, inclós càrrega i trans-
port a l'abocador dels materials sobrants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 78)

1 315,0000 315,0000

315,0000 5,9800 1.883,7000

06.07   Ut  ARMARI PER CDU D'ESCOMESA METÀL·LIC 

ARMARI PER CDU D'ESCOMESA METÀL.LIC DES DE 535X.532X80 MM FINS A
1000X1000X80 MM, PER A SERVEI EXTERIOR I FIXAT A COLUMNA D'ACORD A ESPECI-
FICACIONS DE LA COMPANYIA SUBMNISTRADORA I NORMATIVA ELECTRICA. (P -
39)

8 8,0000

8,0000 374,8800 2.999,0400

06.08   ml  TRONERA DE REGISTRE A PEU DE FINCA  

Tronera de registre a peu de finca, amb tapa de fosa d'acord especificacions de companyis subminis-
tradora. (P - 40)

8 8,0000

8,0000 259,0900 2.072,7200

TOTAL CAPITOL 06 XARXA ELECTRICITAT........................................................................................................ 75.110,7300
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CAPITOL 07 XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC 

07.01   Ut  LUMINÀRIA THEOS 35W + COLUMNA LUMINÀRIA NIKOLSON 5m   

Luminària THEOS MINI SR/T2 de 35W, armadura de morfologia rectangular, d'alumini fos a presió
pintat amb pols de polièster prev i tractament de conversió química, pintada antracita metaliz. Fitxació
al post d'alumini fos a presió pintat gris idoni per a post D=60mm o 76 mm. Difusor amb grup òptic in-
tegrat en tecnopolímer transparent estabilitzat als UV i al calor. Bloc òptic prev ist de lents en tecnopo-
límer amb elevada transmisibilitat de la llum. Juntes de silicona anti-envelliment, amb elevada capaci-
tat de retorn elàstic. Born seccionador de línia que amb l'apertura de la tapa de cablejat interromp au-
tomàticament l'alimentació elèctrica. Subjectable amb resistència a la roptura M20x1,5 per cables
D=10 mm - 14 mm. Alimentador electrònic d'alta eficiència. Font lluminosa composta per la combina-
ció de diversos móduls LED remplaçables. Cargols externs d'acer inox idable. Sistema "SECURE
LIGHT DISTRIBUTION" que garanteix  l'uniformitat de la distribució lluminosa inclús en cas d'inefi-
ciència d'alguna LED. Compleix  amb la norma UNI 10819 i les lleis en matèria de contaminació lu-
mínica.

Columna OSLO (ICNI50) de 5 mts d'altura, cilíndrica bisecció fabricada amb acer S-235 JR galva-
nitzada en calent per a fixació TOP D=60mm. Espesor: 3mm

14 14,0000

14,0000 760,5400 10.647,5600

07.02   Ut  PERICÓ ENLLUMENAT   

Pericó per a enllumenat, amb parets de 15 cm de gruix  i solera de 10 cm de gruix  de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, inclós excavació, reblert i compactació, trans-
port a l'abocador o lloc d'ús, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador arrebossat interior amb
morter 1:3 amb tapa i marc metal·lics, tot executat  a  l'obra mitjans auxiliars inclosos. (P - 83)

14 14,0000

14,0000 132,6800 1.857,5200

07.03   Ml  CONDUCTOR COURE  

Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclós material aux iliar neces-
sari (P - 89)

1 244,5000 244,5000

244,5000 3,4400 841,0800

07.04   Ml  TUB FLEXIBLE CORRUGAT PLÀSTIC D=60mm  

Tub flex ible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 60 mm, lliure d'halògens amb grau 7 de re-
sistència al xoc, tipus FFKUM-H0 marca REHAU o equivalent, inclós transport a obra, muntatge
soterrat i material aux iliar i de fixació necessari (P - 86)

1 244,5000 244,5000

244,5000 6,7200 1.643,0400

07.05   Ml  CABLE AMB CONDUCTE DE COURE  

 Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE
21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclós transport a
obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material aux iliar necessari (P -
88)

1 244,5000 244,5000

244,5000 2,3100 564,7950

07.06   Ut  PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER 

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix , de 1500 mm de
llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra (P - 10)

10 10,0000

10,0000 12,8700 128,7000

TOTAL CAPITOL 07 XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC........................................................................................... 15.682,6950
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CAPITOL 08 XARXA TELECOMUNICACIONS  

08.01   Ml  CONSTRUCCIÓ DE SECCIÓ TIPUS 04-00-00 EN CALÇADA  

Construcció de secció tipus 04-00-00 en calçada, formada per: Excavació de rasa de 104 cm de
fons per 40 cm d'amplada com a mínim; repàs i compactació, del fons de la rasa.
Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclòs cà-
non d'abocament.
Execució de prisma tubular format per 4 conductes de 125 mm de diàmetre exterior, amb tub de po-
lietilè d'alta densitat amb lubrificant interior, protegit amb un dau de formigó de resistència 175 Kg/cm2.
Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció i maniguets d'u-
nió.
Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d'aportació, en tongades de 25 cm
com a màxim, amb compactació del 95%  del pm.
Inclòs certificat de mandrilat de conductes emés per laboratori homologat.
Totalment executat i acabat segons detalls de canalització
(P - 97)

1 9,6000 9,6000

9,6000 27,0100 259,2960

08.02   Ut  SUBM. I COL. DE PERICÓ DE 40X40X55 cm   

Subministre i instal·lació o construcció en el seu cas, de pericó de 40x40x55 cm de dimensions inte-
riors, amb mòduls de plàstic d'alta resistencia homologats amb solera de formigó de 10 cm de gruix ,
inclòs marc i tapa de fundició dúctil, excavacio de puo i transport de terres a l'abocador, totalment
acabat. (P - 98)

8 8,0000

8,0000 129,0900 1.032,7200

08.03   Ut  SUBM. I COL. DE PERICÓ DE 70X70X85 cm   

Subministre i instal·lació o construcció en el seu cas, de pericó de 70x70x85 cm de dimensions inte-
riors, amb mòduls de plàstic d'alta resistencia homologats amb solera de formigó de 10 cm de gruix ,
inclòs marc i tapa de fundició dúctil, excavacio de puo i transport de terres a l'abocador, totalment
acabat. (P - 99)

2 2,0000

2,0000 350,5000 701,0000

08.04   Ml  CONSTRUCCIÓ DE SECCIÓ TIPUS 04-00-00 EN VORERA  

Construcció de secció tipus 04-00-00 en vorera, formada per: Excavació de rasa de 77 cm de fons
per 40 cm d'amplada com a mínim; repàs i compactació, del fons de la rasa.
Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclòs cà-
non d'abocament.
Execució de prisma tubular format per 4 conductes de 63 mm de diàmetre exterior, amb tub de polie-
tilè d'alta densitat amb lubrificant interior, protegit amb un dau de formigó de resistència 175 Kg/cm2.
Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció i maniguets d'u-
nió.
Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d'aportació, en tongades de 25 cm
com a màxim, amb compactació del 95%  del pm.
Inclòs certificat de mandrilat de conductes emés per laboratori homologat.
Totalment executat i acabat segons detalls de canalització
(P - 96)

1 97,8300 97,8300

97,8300 15,6800 1.533,9744

TOTAL CAPITOL 08 XARXA TELECOMUNICACIONS ......................................................................................... 3.526,9904
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 09 CAPITOL 03: ACABATS URBANS  
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 10 SENYALITZACIÓ  

10.01   Ml  PINTAT 2 CAPES DE FAIXA DE 10 CM D'AMPLADA       

Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en solu-
ció aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de v idre, incloent el premarcatge. (P - 68)

1 62,0000 62,0000

62,0000 0,8900 55,1800

10.02   m2  PINTAT SENYAL STOP O CEDIU EL PAS  

Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de
vèrtexs de illetes sobre els pav iments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i re-
flectant amb microesferes de v idre, incloent el premarcatge (P - 69)

1 53,0000 53,0000

53,0000 8,9100 472,2300

10.03   Ut  FONAMENTACIÓ RETOL SENYALITZACIÓ        

Fonamentació per a rètol de senyalització, amb formigó HM-20 inclosa excavació, càrrega i trans-
port a l'abocador del material sobrant, segons plànols, totalment acabada. (P - 73)

7 7,0000

7,0000 57,3700 401,5900

10.04   Ut  PLACA ACER GALVANITZAT 90x90 cm SENYALS DE TRÀNIST   

Placa d'acer galvanitzat de 90x90 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29) i
carrils (S-50/S-63), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 71)

5 5,0000

5,0000 81,3800 406,9000

10.05   Ml  PAL D'ALUMINI EXTRUCIONAT D=90 mm      

Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació MC del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat (P - 72)

7 7,0000

7,0000 17,5000 122,5000

10.06   Ut  PLACA CIRCULAR D=60 mm PER SENYAL DE TRÀNSIT        

Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell
1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 70)

1 1,0000

1,0000 33,3900 33,3900

TOTAL CAPITOL 10 SENYALITZACIÓ.................................................................................................................. 1.491,7900
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 11 MOBILIARI URBÀ   

11.01   Ut  PAPERERA  

Paperera trabucable de D60 cm tipus PA600 de fundició dúctil de planxa pintada d'1mm de gruix
amb base perforada, vora arrodonida i suports de tub de 50x20x1,5 mm, ancorada amb dos daus de
formigó de 30x30x30 cm.

2 2,0000

2,0000 123,0000 246,0000

TOTAL CAPITOL 11 MOBILIARI URBÀ................................................................................................................ 246,0000
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 12 CAPITOL 04: CONTROL DE QUALITAT  
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 13 CONTROL DE QUALITAT  

13.01   Ut  ASSAIG DE PICONATGE 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103501 o NLT 108 (P - 94)

7 7,0000

7,0000 55,0000 385,0000

TOTAL CAPITOL 13 CONTROL DE QUALITAT..................................................................................................... 385,0000

TOTAL...................................................................................................................................................................... 157.370,2000
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RESUM DE PRESSUPOST

CAPITOL RESUM EUROS

1 CAPITOL 01: OBRA CIVIL
2 MOVIMENT DE TERRES............................................................................................................................... 25.473,5694

3 XARXA DE SANEJAMENT ............................................................................................................................. 10.261,2800

4 VIALS I VORERES......................................................................................................................................... 16.580,2876

5 CAPITOL 02: INSTAL·LACIONS URBANES
6 XARXA AIGUA POTABLE............................................................................................................................... 8.611,8600

7 XARXA ELECTRICITAT ................................................................................................................................. 75.110,7300

8 XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC ...................................................................................................................... 15.682,6950

9 XARXA TELECOMUNICACIONS..................................................................................................................... 3.526,9904

10 CAPITOL 03: ACABATS URBANS
11 SENYALITZACIÓ........................................................................................................................................... 1.491,7900

12 MOBILIARI URBÀ.......................................................................................................................................... 246,0000

13 CAPITOL 04: CONTROL DE QUALITAT

14 CONTROL DE QUALITAT .............................................................................................................................. 385,0000

157.370,2000TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 

TORTOSA, a 15 de juny de 2017.

L'arquitecte: 

Jordi Simó i Sabaté
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