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PROPOSTA DE DIVISIÓ PER FASES DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ 
DEL PLA PARCIAL CAN GASSIOT II DE MOLLÓ 
 
 
Antecedents 
 
En data 15 d’abril de 2011 l’ajuntament de Molló va aprovar definitivament el Pla Parcial 
Urbanístic SECTOR CAN GASSIOT II De MOLLÓ, promogut per  Devesa de Santa Creu S.L. i 
es va publicar al BOP el 2 d’agost de 2011. 
 
En el Parcial Urbanístic, a l’apartat 3 Sistema d’actuació i pla d’etapes, punt 3.2 Pla d’etapes, 
es defineix la divisió de l’execució de la urbanització. 
 

3.2 Pla d’etapes 
 
El pla parcial divideix l'execució de la urbanització en tres etapes. Les etapes enllacen 
amb la infraestructura existent i són d'una magnitud assimilable per la demanda 
d'habitatges. 
 
Per garantir l'execució dels sectors  de planejament es fixen els següents terminis: 
      

 La primera etapa a executar serà la que contingui la cessió de l’aprofitament a 
l’ajuntament 

 
1 any per l'execució de cada etapa successiva des de la venda del 70% de les 
edificacions resultants. 

 
 
 Viabilitat de les etapes 
      

Les  etapes s'han estructurat  per permetre una inversió dosificada,  que s'adapti millor 
a la demanda i  que permeti recuperar el capital invertit per continuar la urbanització. 
 
 

 
Proposta  d’execució per fases 
 
D’acord amb el Pla Parcial i per tal de facilitar la gestió econòmica de la urbanització, es 
proposa executar la urbanització en les tres etapes definides al plànols adjunt en el que s’ha 
previst cada fase de manera que es garanteixi la funcionalitat de tost els sistemes. 
 
En els plànols  s’aporta la delimitació dels serveis o obres que corresponen a cada una de les 
fases, que per necessitats funcionals solen anar més enllà dels límits estrictes de la fase a que 
corresponen. 
 
Per a l’electrificació s’ha incorporat les condicions tècniques del subministrament de baixa 
tensió segons la proposta de la companyia  Endesa Distribución Eléctrica SL ( document 
adjunt).  
 
Serà necessari ja des de la primera fase, instal·lar el nou CT i realitzar l’estesa de MT des del 
CT existent de Can Gassiot I fins al nou projectat. Un cop instal·lat el nou CT, s’efectuarà 
l’estesa de BT als diferents vials segons fases d’obra.  
 
 
 
 



Pel que fa a l’ampliació projectada de la estació depuradora es pot ajornar fins a la tercera fase.  
 
L’actual depuradora està dimensionada per a un total de 192 usuaris que corresponen a 4 
habitants per a cada un del 48 habitatges que hi estan connectats ( Can Gassiot i Fabars). 
Aquesta està lleugerament  sobre-dimensionada pel fet de considerar una mitjana de 4 
persones per habitatge. 
 
Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya a Molló hi ha censats un totals de 350 habitants 
(2012) amb un total de 153 habitatges principals, que suposa una mitjana de 2,28 habitants  
per habitatge. 
 
El nombre total d’habitatges de l’ampliació del Pla Parcial de Can Gassiot és de 38 
distribuïts en 19, 9 i 10 per a cada fase. 
Calculant els habitants amb una mitjana de 2,5 per habitatge en l’hipotètic cas de que 
aquests estiguessin construïts i ocupats a totes les parcel·les de la primera i segona fase, 
s’arribaria al límit de la depuradora existent. 

 
Actual 1ª Fase 2ª Fase 3ª Fase

Habitatges 48 19 9 10
Habitants fase 120 48 22,5 25
Hab. Acumulats 120 168 190 215  
 

 
 
 
Olot, a 20 de setembre  de 2013 
 
LAND, Urbanisme i Projectes SLP 
Miquel Capdevila i Bassols, Arquitecte  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONVENI FECSA – ENDESA 



 

















 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMIDAMENTS I PRESSUPOST DE LES FASES 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRESSUPOST GENERAL DE L’OBRA PER FASES 
 
  
• El pressupost d’execució material de la FASE 1 puja a l'expressada quantitat de 

152.041,00€ (CENT CINQUANTA-DOS MIL QUARANTA-UN EUROS). 
 

• El pressupost d’execució material de la FASE 2 puja a l'expressada quantitat de 61.439,78€ 
(SEIXANTA-UN MIL QUATRE-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT 
CÈNTIMS). 

 
• El pressupost d’execució material de la FASE 3 puja a l'expressada quantitat de 

115.394,13€ (CENT QUINZE MIL TRES-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB 
TRETZE CÈNTIMS). 

 
 
• El pressupost d’execució material TOTAL de l’urbanització puja a l'expressada quantitat 

de  328.874,91€   (TRES-CENTS VINT-I-VUIT MIL  VUIT-CENTS  SETANTA-QUATRE  
EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS). 

 
 
 

 
 

LAND , Urbanisme i Projectes SLP 
Miquel Capdevila Bassols / arq. 
Olot, octubre del 2013 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.1 m2 Neteja i esbrossada del terreny fins a una profunditat de 40 cm amb mitjans
mecànics, càrrega i transport a abocador.

Vials
1 56,86 56,860C-D
1 376,85 376,850E-F
1 896,85 896,850I-J

Cunetes
1 8,05 8,050C-D
1 11,95 11,950

Voreres de gespa
1 81,30 81,300A-D
1 36,41 36,410

Total m2............: 1.468,270

1.2 m3 Excavació i càrrega de terra per a esplanació en qualsevol terreny ( inclòs roca),
amb mitjans mecànics, inclòs transport fins a abocador fora d'obra

1,000(Veure llistats cubicació
adjunts memòria)
Excavació capa vegetal

1 341,22 341,220Perfil ABCD
1 308,70 308,700Perfil EF
1 705,58 705,580Perfil IJ

Excavació fins assolir
nivells de projecte

1 513,98 513,980Perfil ABCD
1 746,17 746,170Perfil EF
1 939,34 939,340Perfil IJ
1 62,29 62,290Perfil OP

Total m3............: 3.618,280

1.3 m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material seleccionat de la
mateixa obra, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del
PM, inclós transport a obra.

1,000(Veure llistats cubicació
adjunts memòria)
Terraplenat

1 31,78 31,780Perfil ABCD
Perfil EF

1 205,45 205,450Perfil IJ
1 320,49 320,490Perfil OP

Total m3............: 558,720

Projecte d'Urbanització Can Gassiot II (Fase 1)
Amidament nº 1 MOVIMENT DE TERRES

Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal Total



2.1 m3 Excavació de rases i pous de fins a 4 m de fondària, en qualsevol terreny
(inclòs roca), amb mitjans mecànics. inclos càrrega i transport de les terres
sobrants a abocador

Pluvials
1,1 72,04 79,244PS10 - PS11
1,1 60,78 66,858PS11 - PS12
1,1 79,62 87,582PS12 - PS13
1,1 155,79 171,369PS13 - PS14

Residuals
1,1 66,07 72,677PR1 - PR2
1,1 123,93 136,323PR2 - PR3
1,1 113,52 124,872PR3 - PR4
1,1 101,46 111,606PR4 - PR5
1,1 43,41 47,751PR5 -PR6
1,1 114,05 125,455PR5 - PR14
1,1 33,19 36,509PR6 - PR7
1,1 53,79 59,169PR7- PR8
1,1 81,62 89,782PR8 - PR9
1,1 81,62 89,782PR9 - UNIÓ XARXA EXISTENT
1,1 24,41 26,851PR14 - PR16
1,1 66,12 72,732PR15 - PR16

Total m3............: 1.398,562

2.2 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària de fins a 1,5 m, amb material
seleccionat de la mateixa obra, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95 % PM

Pluvials
1,1 72,04 79,244PS10 - PS11
1,1 60,78 66,858PS11 - PS12
1,1 79,62 87,582PS12 - PS13
1,1 155,79 171,369PS13 - PS14

Residuals
0,85 66,07 56,160PR1 - PR2
0,85 123,93 105,341PR2 - PR3
0,85 113,52 96,492PR3 - PR4
0,85 101,46 86,241PR4 - PR5
0,85 43,41 36,899PR5 -PR6
0,85 114,05 96,943PR5 - PR14
0,85 33,19 28,212PR6 - PR7
0,85 53,79 45,722PR7- PR8
0,85 81,62 69,377PR8 - PR9
0,85 81,62 69,377PR9 - UNIÓ XARXA EXISTENT
0,85 24,41 20,749PR14 - PR16
0,85 66,12 56,202PR15 - PR16

Total m3............: 1.172,768

2.3 m Formació de cuneta americana amb canal prefabricat de formigó de 50 cm
d'amplada.Inclou excavació i solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I.

Vial A-D
1 93,15 93,150
1 18,65 18,650

Total m............: 111,800

Projecte d'Urbanització Can Gassiot II (Fase 1)
Amidament nº 2 SANEJAMENT

Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal Total



2.4 m Tub de polietilè d'alta densitat coextruit de doble paret de 315mm de diàmetre
exterior, classe de rigidès circumferencial de 8 KN/m2, unió amb junta de goma
col.locat sobre llit de sorra de 15 cm i recobert de sorra fins a 15 cm per sobre
el tub.

Pluvials
1,1 72,04 79,244PS10 - PS11
1,1 60,78 66,858PS11 - PS12
1,1 79,62 87,582PS12 - PS13
1,1 155,79 171,369PS13 - PS14

Residuals
1 37,26 37,260PR1 - PR2
1 53,21 53,210PR2 - PR3
1 45,00 45,000PR3 - PR4
1 45,54 45,540PR4 - PR5
1 21,26 21,260PR5 -PR6
1 55,85 55,850PR5 - PR14
1 16,25 16,250PR6 - PR7
1 26,34 26,340PR7- PR8
1 46,03 46,030PR8 - PR9
1 46,03 46,030PR9 - UNIÓ XARXA EXISTENT
1 13,76 13,760PR14 - PR16
1 37,29 37,290PR15 - PR16

Total m............: 848,873

2.5 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm (interiors), amb parets de 15 cm de gruix
de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

3 3,000Vial A-D

Total u............: 3,000

2.6 u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 620x390x40mm
exteriors i segons norma EN 124 de clase c-250, col·locat amb morter ciment
1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

3 3,000Vial A-D

Total u............: 3,000

2.7 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució
prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l. Inclou part proporcional de peça de reducció per
col.locació de tapa.

Pluvials
10 1,20 12,000Pous

Residuals
14 1,20 16,800Pous

Total m............: 28,800

2.8 u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de
diametre 1,2 m per a tub de diàmetre màxim de 100 cm

24 24,000Pous

Total u............: 24,000

2.9 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70 cm, classe D-400
segons norma EN-124 amb junta d'insonorització de polietilè, col·locat amb
morter

24 24,000Pous

Total u............: 24,000

2.10 u Graó per a pou de registre de polipropilè, de 300x300x300 mm, amb rodó de D
18 mm, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

24 24,000Pous

Total u............: 24,000

Projecte d'Urbanització Can Gassiot II (Fase 1)
Amidament nº 2 SANEJAMENT

Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal Total



2.11 m Intercepctor amb reixa construit "in situ" de formigó, de 30 cm d'alçada de
promig i 20 cm amplada interior, sobre solera de 10 cm de formigo h-100, inclos
excavacio,reixa de fosa i connexió a xarxa publica.

1 1,00 1,000Vial I-J

Total m............: 1,000

2.12 u Escomesa amb tub de polietilè d'alta densitat coextruit de doble paret de 200
mm de diàmetre exterior de classe de rigidès circumferencial de 8 KN/m2, unió
amb junta de goma col.locat sobre llit de sorra de 15 cm i recobert de sorra fins
a 15 cm per sobre el tub. inclós excavació de rases, col.locació, formigonat del
tub i reomplert amb material d'excavació. Inclòs peça especial de connexió
segons detall plànols. (Fins a 30m de llargada).

10 10,000Parceles
2 2,000Embornals
1 1,000Interceptor

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

2.13 PA Unió de xarxa de clavegueres amb tuberies existents, inclós reparació
d'aquestes (a justificar amb obra).

2 2,000Unió a xarxa de clavegueram
existent

Total PA............: 2,000

Projecte d'Urbanització Can Gassiot II (Fase 1)
Amidament nº 2 SANEJAMENT

Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal Total



3.1 m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM

Vials
1 96,86 0,20 19,372C-D
1 376,85 0,20 75,370E-F
1 896,85 0,20 179,370I-J

Cunetes
1 8,05 0,20 1,610C-D

Total m3............: 275,722

3.2 m3 Paviment de formigó hp-45 kp/cm2 de resistència característica a la
flexotracció, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic, lliscat mecànic
afegint 2 kg/m2 de ciment pòrtland

Vials
1 96,86 0,18 17,435C-D
1 376,85 0,18 67,833E-F
1 896,85 0,18 161,433I-J

Total m3............: 246,701

3.3 m Vorada recta de peces de formigó, col.loda sobre base de formigó HM-20/P/40/I
de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera 165 l

Vials
1 155,75 155,750E-F
1 363,75 363,750I-J

Total m............: 519,500

Projecte d'Urbanització Can Gassiot II (Fase 1)
Amidament nº 3 PAVIMENTS

Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal Total



4.1 m Rasa de 0,4x0,8m per canalització enllumenat públic sota vorera, d'un a cinc
circuits, inclós excavació en qualsevol terreny (inclós roca), sorra, tub flexible
corrugat D100, banda senyalitzadora i replé.

Vials
1 80,00 80,000E-F
1 174,00 174,000I-J

Total m............: 254,000

4.2 m Rasa de 0,8X0,5m per canalització enllumenat públic sota calçada, d'un a tres
circuits, inclosa excavació en qualsevol tipus de terreny (inclós roca), sorra, tub
PVC D125, formigó, banda senyalitzadora i replé.

Vials
1 7,00 7,000C-D 

Total m............: 7,000

4.3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i
solera de maó calat, sobre llit de sorra

Vials
2 2,000Travesseres C-D

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

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

Vials
1 80,00 80,000E-F
1 174,00 174,000I-J

23 1,00 23,000Làmpada línia D
8 1,00 8,000Làmpada línia E

Total m............: 285,000

4.5 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de
gruix, de 1000 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

23 1,00 23,000Làmpada línia D
8 1,00 8,000Làmpada línia E

Total u............: 31,000

4.6 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar polar de
secció 4x6 mm2, col.locat en tub

Vials
1 80,00 80,000E-F
1 174,00 174,000I-J

23 1,00 23,000Làmpada línia D
8 1,00 8,000Làmpada línia E

Total m............: 285,000

4.7 u Subministrament, col.locació i instal.lació de balissa lluminaria de cos fabricat
de policarbonat injectat, i difusor transparent amb reflector anular de la marca
BJC serie boreal i model F-6108-M o similar, inclòs equip v.m.c.c. lampada de
80 w i fonament de formigó.

23 23,000Làmpades línia D
8 8,000Làmpades línia E

Total u............: 31,000

4.8 u Escomesa i legalitzacio.

1 1,000

Total u............: 1,000

4.9 u Ampliació i modificació de quadre de proteccio i comandament enllumenat
public incloent mecanismes necessaris per a la posada en funcionament.

1 1,000

Total u............: 1,000

Projecte d'Urbanització Can Gassiot II (Fase 1)
Amidament nº 4 ENLLUMENAT

Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal Total



5.1 m Rasa de 0,6X1,1m per conducció d'aigua potable inclosa excavació en
qualsevol terreny, sorra, banda senyalitzadora i replé.

Diam. 125mm
1 42,50 42,500Canonada alimentació zona

verda
1 100,00 100,000Vial E-F Fins hidrant
1 50,00 50,000Vial I-J Fins hidrant

Diam. 63mm
1 100,00 100,000D-I-J

Total m............: 292,500

5.2 m Tub de polietilè de densitat alta, de 125 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar
de pressió nominal, segons norma UNE 53131, soldat, amb grau de dificultat
mitjà i col.locat al fons de la rasa

Diam. 125mm
1 42,50 42,500Canonada alimentació zona

verda
1 100,00 100,000Vial E-F Fins hidrant
1 50,00 50,000Vial I-J Fins hidrant

Total m............: 192,500

5.3 m Tub de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar
de pressió nominal, segons norma UNE 53131, connectat a pressió, amb grau
de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

Diam. 63mm
1 100,00 100,000D-I-J

Total m............: 100,000

5.4 u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1"1/2, de 25 bar
de pressió màxima i amb un diferencial màxim de 18 bar, de bronze, preu alt i
muntada en pericó de canalització soterrada

1 1,000Reductora pressió

Total u............: 1,000

5.5 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 125 mm, de 10
bar de PN, de bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada

2 2,000Clau pas 125

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

5.6 u Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 2"1/2, de 10 bar
de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

1 1,000Clau pas 63

Total u............: 1,000

5.7 u Formació de pou de registre d' aigua potable de diametre 1,00 m per la
col.locacio de vàlvules, hidrants i boques de reg, incluint moviment de terres,
formacio de paret i bastiment i tapa de fosa.

1 1,000Reductora pressió
2 2,000Clau pas 125

Total u............: 3,000

5.8 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre
i de 4" de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior

2 2,000

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

5.9 u Escomesa a parcel.la, inclòs 6m de tub, accessoris, muntatge, valvula de
comporta elàstica. trampillo de vorera, col.locació i proves, inclòs troneta.

15 15,000Núm. habitatges

Total u............: 15,000

Projecte d'Urbanització Can Gassiot II (Fase 1)
Amidament nº 5 AIGUA POTABLE

Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal Total



5.10 u Boca de reg de 1''1/2 tipus Barcelona amb entrada lateral inclòs, caixa i
bastiment de fosa

2 2,000

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

5.11 u Subministre i col.locació de ventosa.

2 2,000

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

5.12 u Subministre i col.locació de comptador.

2 2,000

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

5.13 u Unió a la xarxa existent (a justificar amb obra).

2 2,000

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

Projecte d'Urbanització Can Gassiot II (Fase 1)
Amidament nº 5 AIGUA POTABLE

Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal Total



6.2 m Rasa de 0,6X0,7m per conducció elèctrica de baixa tensió inclosa excavació en
qualsevol terreny, sorra, protecció de conductors amb plaques PPC amb
anagrama de la companyia distribuidora elèctrica i replè.

1 103,50 103,500Derivació 1

Total m............: 103,500

6.3 m Rasa  de 0,5X1,00m per conducció elèctrica de baixa tensió sota calçada
inclosa excavació en qualsevol terreny, formigó HM-30/P/40/IIA de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb>=200 KG/M3 de ciment,
dos tubs de polietilè de densitat superior a 930 KG/M3 de doble paret, corrugat
exteriorment i llis en l'interior de D 160mm exterior de rigidès circumferencial
de 8 KN/M2, units entre ells amb manguito i doble junta de gomafibrociment de
diàmetre de 150mm i replè.

Vials
1 45,00 45,000E-F
1 124,00 124,000I-J

Total m............: 169,000

Projecte d'Urbanització Can Gassiot II (Fase 1)
Amidament nº 6 ELECTRIFICACIÓ (OBRA CIVIL)

Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal Total



7.1 u Realització de tota la instal.lació de mitja i baixa tensió segons projecte i
pressupost de la companyia (adjunt a la memòria).

0,444 0,444 45% pressupost C&A

Total u............: 0,444

Projecte d'Urbanització Can Gassiot II (Fase 1)
Amidament nº 7 ELECTRIFICACIÓ (COMPANYIA)

Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal Total



8.1 m Rasa de 0,60 X 0,90 per conducció de canalització de telefon. Inclós excavació
en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), formigonat i replè de terres (4 tubs
de P.V.C. D110 O D63, formigonat)

Canalització 4cDiam110mm
1 50,00 50,000C/ F-K
1 155,00 155,000C/ I-J

Total m............: 205,000

8.2 m Rasa de 0,45 X 0,90 per conducció de canalització de telefon. Inclós excavació
en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), formigonat i replè de terres (2 tubs
de P.V.C. D110 O D63, formigonat)

Canalització 2cDiam110mm
1 40,00 40,000Vial

Total m............: 40,000

8.3 u Pericó per a Telefonica tipus M DE 65 x 65 x 63 cm exteriors amb parets de
15cm de gruix de formigó H-100, sobre solera de 10 cm de formigó H-100.

Pericó tipus M
3 3,000E-F
4 4,000A-I-J

Total u............: 7,000

8.4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas
lliure de 500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col.locat amb
morter

Pericó tipus M
3 3,000E-F
4 4,000A-I-J

Total u............: 7,000

8.5 u Pericó de Telefonica tipus H de 80 x 70 x 80 cm de mides interiors, prefabricada
de formigó amb parets de 15 cm de gruix i solera de 15 cm de gruix sobre llit de
sorra, inclou recrescut necessari per adaptar-la a la vorera.

Pericó tipus H
3 3,000Canonada C/ E-F i C/ G-H

Total u............: 3,000

Projecte d'Urbanització Can Gassiot II (Fase 1)
Amidament nº 8 TELEFONIA

Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal Total



9.1 m Rasa de 0,6X1,1m per conducció de gas inclosa excavació en qualsevol terreny,
sorra, banda senyalitzadora i replé.

Canalització Diam 40mm
1 80,00 80,000C-D
1 70,50 70,500E-F
1 140,00 140,000C- Camí de Favàs
1 175,00 175,000A-I

Total m............: 465,500

Projecte d'Urbanització Can Gassiot II (Fase 1)
Amidament nº 9 GAS

Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal Total



10.1 m3 Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal garbellada, a granel,
amb mitjans manuals

Voreres de gespa
1 81,30 81,300A-D

Total m3............: 81,300

10.2 u Subministre i col.locació de pollancre (populus nigra itàlica), de 12-14 cm de
circumferencia, amb arrel nua.

24 24,000

Total u............: 24,000

10.3 u Subministre i col.locació de freixe comu (frsxinud exelsior), de 14-16 cm de
circumferencia, amb arrel nua. inclòs excavació i m3 de terra vegetal.

24 24,000

Total u............: 24,000

10.4 u Subministre i col.locació de roure americà (red oak), de 18-20 cm de
circumferencia, amb arrel nua, inclòs excavació i un m3 de terra vegetal.

15 15,000

Total u............: 15,000

10.5 u Subministre i col.locació de alzina (quercus ilex), de 12-14 cm de
circumferencia, en container.

15 15,000

Total u............: 15,000

Projecte d'Urbanització Can Gassiot II (Fase 1)
Amidament nº 10 JARDINERIA (ACONDICIONAMENT TERRENY I PLANTACIO)

Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal Total





1.1 m2 Neteja i esbrossada del terreny fins a una profunditat de 40 cm amb mitjans
mecànics, càrrega i transport a abocador.

Vials
1 510,55 510,550K-L

Total m2............: 510,550

1.2 m3 Excavació i càrrega de terra per a esplanació en qualsevol terreny ( inclòs roca),
amb mitjans mecànics, inclòs transport fins a abocador fora d'obra

1,000(Veure llistats cubicació
adjunts memòria)

1 533,18 533,180Perfil KL
Excavació fins assolir
nivells de projecte

1 1.911,53 1.911,530Perfil KL

Total m3............: 2.445,710

1.3 m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material seleccionat de la
mateixa obra, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del
PM, inclós transport a obra.

1,000(Veure llistats cubicació
adjunts memòria)
Terraplenat

1 16,08 16,080Perfil KL

Total m3............: 17,080

Projecte d'Urbanització Can Gassiot II (Fase 2)
Amidament nº 1 MOVIMENT DE TERRES

Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal Total



2.1 m3 Excavació de rases i pous de fins a 4 m de fondària, en qualsevol terreny
(inclòs roca), amb mitjans mecànics. inclos càrrega i transport de les terres
sobrants a abocador

Pluvials
1,1 88,64 97,504PS5 - PS6
1,1 58,31 64,141PS6 - PS7
1,1 45,02 49,522PS7 - PS8
1,1 51,00 56,100PS8 - PS9

Residuals
1,1 80,00 88,000PR19 - PR21

Total m3............: 355,267

2.2 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària de fins a 1,5 m, amb material
seleccionat de la mateixa obra, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95 % PM

Pluvials
0,85 88,64 75,344PS5 - PS6
0,85 58,31 49,564PS6 - PS7
0,85 45,02 38,267PS7 - PS8
0,85 51,00 43,350PS8 - PS9

Residuals
0,85 80,00 68,000PR19 - PR21

Total m3............: 274,525

2.4 m Tub de polietilè d'alta densitat coextruit de doble paret de 315mm de diàmetre
exterior, classe de rigidès circumferencial de 8 KN/m2, unió amb junta de goma
col.locat sobre llit de sorra de 15 cm i recobert de sorra fins a 15 cm per sobre
el tub.

Pluvials
1 41,51 41,510PS5 - PS6
1 32,88 32,880PS6 - PS7
1 25,39 25,390PS7 - PS8
1 28,76 28,760PS8 - PS9

Residuals
1 51,07 51,070PR19 - PR21

Total m............: 179,610

2.7 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució
prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l. Inclou part proporcional de peça de reducció per
col.locació de tapa.

Pluvials
Pous

1 2,20 2,200
Residuals
Pous

1 1,80 1,800

Total m............: 4,000

2.8 u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de
diametre 1,2 m per a tub de diàmetre màxim de 100 cm

4 4,000Pous

Total u............: 4,000

2.9 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70 cm, classe D-400
segons norma EN-124 amb junta d'insonorització de polietilè, col·locat amb
morter

4 4,000Pous

Total u............: 4,000

2.10 u Graó per a pou de registre de polipropilè, de 300x300x300 mm, amb rodó de D
18 mm, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

4 4,000Pous

Total u............: 4,000

Projecte d'Urbanització Can Gassiot II (Fase 2)
Amidament nº 2 SANEJAMENT

Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal Total



2.11 m Intercepctor amb reixa construit "in situ" de formigó, de 30 cm d'alçada de
promig i 20 cm amplada interior, sobre solera de 10 cm de formigo h-100, inclos
excavacio,reixa de fosa i connexió a xarxa publica.

1 1,00 1,000Vial I-J

Total m............: 1,000

2.12 u Escomesa amb tub de polietilè d'alta densitat coextruit de doble paret de 200
mm de diàmetre exterior de classe de rigidès circumferencial de 8 KN/m2, unió
amb junta de goma col.locat sobre llit de sorra de 15 cm i recobert de sorra fins
a 15 cm per sobre el tub. inclós excavació de rases, col.locació, formigonat del
tub i reomplert amb material d'excavació. Inclòs peça especial de connexió
segons detall plànols. (Fins a 30m de llargada).

3 3,000Parceles

Total u............: 3,000

Projecte d'Urbanització Can Gassiot II (Fase 2)
Amidament nº 2 SANEJAMENT

Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal Total



3.1 m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM

Vials
1 510,55 0,20 102,110K-L

Total m3............: 102,110

3.2 m3 Paviment de formigó hp-45 kp/cm2 de resistència característica a la
flexotracció, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic, lliscat mecànic
afegint 2 kg/m2 de ciment pòrtland

Vials
1 510,55 0,18 91,899K-L

Total m3............: 91,899

3.3 m Vorada recta de peces de formigó, col.loda sobre base de formigó HM-20/P/40/I
de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera 165 l

Vials
1 209,32 209,320K-L

Total m............: 209,320

Projecte d'Urbanització Can Gassiot II (Fase 2)
Amidament nº 3 PAVIMENTS

Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal Total



4.1 m Rasa de 0,4x0,8m per canalització enllumenat públic sota vorera, d'un a cinc
circuits, inclós excavació en qualsevol terreny (inclós roca), sorra, tub flexible
corrugat D100, banda senyalitzadora i replé.

Vials
1 100,00 100,000K-L

Total m............: 100,000

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

Vials
1 100,00 100,000K-L

Total m............: 100,000

4.5 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de
gruix, de 1000 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

10 1,00 10,000Làmpada línia D
3 1,00 3,000Làmpada línia E

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

4.6 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar polar de
secció 4x6 mm2, col.locat en tub

Vials
1 100,00 100,000K-L

Total m............: 100,000

4.7 u Subministrament, col.locació i instal.lació de balissa lluminaria de cos fabricat
de policarbonat injectat, i difusor transparent amb reflector anular de la marca
BJC serie boreal i model F-6108-M o similar, inclòs equip v.m.c.c. lampada de
80 w i fonament de formigó.

10 10,000Làmpades línia D
3 3,000Làmpades línia E

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

Projecte d'Urbanització Can Gassiot II (Fase 2)
Amidament nº 4 ENLLUMENAT

Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal Total



5.1 m Rasa de 0,6X1,1m per conducció d'aigua potable inclosa excavació en
qualsevol terreny, sorra, banda senyalitzadora i replé.

Diam. 125mm
1 131,50 131,500D-K-L-M-N

Total m............: 131,500

5.3 m Tub de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar
de pressió nominal, segons norma UNE 53131, connectat a pressió, amb grau
de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

Diam. 63mm
1 131,50 131,500D-K-L-M-N

Total m............: 131,500

5.9 u Escomesa a parcel.la, inclòs 6m de tub, accessoris, muntatge, valvula de
comporta elàstica. trampillo de vorera, col.locació i proves, inclòs troneta.

8 8,000Núm. habitatges

Total u............: 8,000

Projecte d'Urbanització Can Gassiot II (Fase 2)
Amidament nº 5 AIGUA POTABLE

Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal Total



6.1 m Rasa de 0,6X1,20m per conducció elèctrica de mitja tensió sota espai públic
inclosa excavació en qualsevol terreny, sorra, protecció de conductors amb
plaques PPC amb anagrama de la companyia distribuidora elèctrica i replé.

1 260,00 260,000Rasa mitja tensió paral.lela
camí ramader

Total m............: 260,000

6.2 m Rasa de 0,6X0,7m per conducció elèctrica de baixa tensió inclosa excavació en
qualsevol terreny, sorra, protecció de conductors amb plaques PPC amb
anagrama de la companyia distribuidora elèctrica i replè.

1 137,00 137,000Derivació 2

Total m............: 137,000

6.3 m Rasa  de 0,5X1,00m per conducció elèctrica de baixa tensió sota calçada
inclosa excavació en qualsevol terreny, formigó HM-30/P/40/IIA de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb>=200 KG/M3 de ciment,
dos tubs de polietilè de densitat superior a 930 KG/M3 de doble paret, corrugat
exteriorment i llis en l'interior de D 160mm exterior de rigidès circumferencial
de 8 KN/M2, units entre ells amb manguito i doble junta de gomafibrociment de
diàmetre de 150mm i replè.

Vials
1 95,00 95,000K-L

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

6.4 m3 Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM

1 3,00 5,00 0,15 2,250Base CT

Total m3............: 2,250

6.5 m3 Subbase de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 40 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibrat
manual, amb acabat reglejat

1 3,00 5,00 0,15 2,250Base CT

Total m3............: 2,250

Projecte d'Urbanització Can Gassiot II (Fase 2)
Amidament nº 6 ELECTRIFICACIÓ (OBRA CIVIL)

Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal Total



7.1 u Realització de tota la instal.lació de mitja i baixa tensió segons projecte i
pressupost de la companyia (adjunt a la memòria).

0,256 0,256 25% pressupost C&A

Total u............: 0,256

Projecte d'Urbanització Can Gassiot II (Fase 2)
Amidament nº 7 ELECTRIFICACIÓ (COMPANYIA)

Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal Total



8.1 m Rasa de 0,60 X 0,90 per conducció de canalització de telefon. Inclós excavació
en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), formigonat i replè de terres (4 tubs
de P.V.C. D110 O D63, formigonat)

Canalització 4cDiam110mm
1 105,00 105,000C/ K-L

Total m............: 105,000

8.3 u Pericó per a Telefonica tipus M DE 65 x 65 x 63 cm exteriors amb parets de
15cm de gruix de formigó H-100, sobre solera de 10 cm de formigó H-100.

Pericó tipus M
3 3,000A-K-L-M-N

Total u............: 3,000

8.4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas
lliure de 500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col.locat amb
morter

Pericó tipus M
3 3,000A-K-L-M-N

Total u............: 3,000

8.5 u Pericó de Telefonica tipus H de 80 x 70 x 80 cm de mides interiors, prefabricada
de formigó amb parets de 15 cm de gruix i solera de 15 cm de gruix sobre llit de
sorra, inclou recrescut necessari per adaptar-la a la vorera.

Pericó tipus H
2 2,000Canonada C/ I-J, C/ K-L, C/

M-N

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

Projecte d'Urbanització Can Gassiot II (Fase 2)
Amidament nº 8 TELEFONIA

Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal Total



9.1 m Rasa de 0,6X1,1m per conducció de gas inclosa excavació en qualsevol terreny,
sorra, banda senyalitzadora i replé.

Canalització Diam 40mm
1 95,00 95,000K-L-M-N

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

Projecte d'Urbanització Can Gassiot II (Fase 2)
Amidament nº 9 GAS

Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal Total



10.2 u Subministre i col.locació de pollancre (populus nigra itàlica), de 12-14 cm de
circumferencia, amb arrel nua.

11 11,000

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

10.3 u Subministre i col.locació de freixe comu (frsxinud exelsior), de 14-16 cm de
circumferencia, amb arrel nua. inclòs excavació i m3 de terra vegetal.

10 10,000

Total u............: 10,000

10.4 u Subministre i col.locació de roure americà (red oak), de 18-20 cm de
circumferencia, amb arrel nua, inclòs excavació i un m3 de terra vegetal.

5 5,000

Total u............: 5,000

10.5 u Subministre i col.locació de alzina (quercus ilex), de 12-14 cm de
circumferencia, en container.

5 5,000

Total u............: 5,000

Projecte d'Urbanització Can Gassiot II (Fase 2)
Amidament nº 10 JARDINERIA (ACONDICIONAMENT TERRENY I PLANTACIO)

Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal Total





1.1 m2 Neteja i esbrossada del terreny fins a una profunditat de 40 cm amb mitjans
mecànics, càrrega i transport a abocador.

Vials
1 40,00 40,000C-D
1 488,60 488,600B-C (PLAÇA)
1 490,40 490,400A-B
1 408,43 408,430G-H
1 202,45 202,450M-N

Cunetes
1 46,56 46,560A-B
1 62,75 62,750

Voreres de gespa
1 36,55 36,550A-B
1 48,27 48,270

Total m2............: 1.824,010

1.2 m3 Excavació i càrrega de terra per a esplanació en qualsevol terreny ( inclòs roca),
amb mitjans mecànics, inclòs transport fins a abocador fora d'obra

1,000(Veure llistats cubicació
adjunts memòria)
Excavació capa vegetal

1 411,32 411,320Perfil GH
1 191,49 191,490Perfil MA

Excavació fins assolir
nivells de projecte

1 1.197,63 1.197,630Perfil GH
1 503,36 503,360Perfil MA

Total m3............: 2.304,800

1.3 m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material seleccionat de la
mateixa obra, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del
PM, inclós transport a obra.

1,000(Veure llistats cubicació
adjunts memòria)
Terraplenat

1 2,09 2,090Perfil GH
1 3,93 3,930Perfil MD

Total m3............: 7,020

Projecte d'Urbanització Can Gassiot II (Fase 3)
Amidament nº 1 MOVIMENT DE TERRES

Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal Total



2.1 m3 Excavació de rases i pous de fins a 4 m de fondària, en qualsevol terreny
(inclòs roca), amb mitjans mecànics. inclos càrrega i transport de les terres
sobrants a abocador

Pluvials
1,1 51,69 56,859PS1 - PS2
1,1 85,47 94,017PS2 - PS3

Residuals
1,1 65,55 72,105PR11 - PR12
1,1 64,04 70,444PR12 - PR13
1,1 90,18 99,198PR13 - PR14
1,1 24,30 26,730PR13 - PR18
1,1 90,57 99,627PR17 - PR18

Total m3............: 518,980

2.2 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària de fins a 1,5 m, amb material
seleccionat de la mateixa obra, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95 % PM

Pluvials
0,85 51,69 43,937PS1 - PS2
0,85 85,47 72,650PS2 - PS3

Residuals
0,85 65,55 55,718PR11 - PR12
0,85 64,04 54,434PR12 - PR13
0,85 90,18 76,653PR13 - PR14
0,85 24,30 20,655PR13 - PR18

Total m3............: 324,047

2.3 m Formació de cuneta americana amb canal prefabricat de formigó de 50 cm
d'amplada.Inclou excavació i solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I.

1 125,20 125,200Vial A-D

Total m............: 125,200

2.4 m Tub de polietilè d'alta densitat coextruit de doble paret de 315mm de diàmetre
exterior, classe de rigidès circumferencial de 8 KN/m2, unió amb junta de goma
col.locat sobre llit de sorra de 15 cm i recobert de sorra fins a 15 cm per sobre
el tub.

Pluvials
1 29,15 29,150PS1 - PS2
1 48,20 48,200PS2 - PS3

Residuals
1 36,96 36,960PR11 - PR12
1 36,11 36,110PR12 - PR13
1 50,85 50,850PR13 - PR14
1 13,70 13,700PR13 - PR18

Total m............: 214,970

2.5 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm (interiors), amb parets de 15 cm de gruix
de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

3 3,000Vial A-D

Total u............: 3,000

2.6 u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 620x390x40mm
exteriors i segons norma EN 124 de clase c-250, col·locat amb morter ciment
1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

3 3,000Vial A-D

Total u............: 3,000

Projecte d'Urbanització Can Gassiot II (Fase 3)
Amidament nº 2 SANEJAMENT

Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal Total



2.7 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució
prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l. Inclou part proporcional de peça de reducció per
col.locació de tapa.

Pluvials
1 1,60 1,600
1 1,70 1,700
1 2,00 2,000

Residuals
3 1,50 4,500

Total m............: 9,800

2.8 u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de
diametre 1,2 m per a tub de diàmetre màxim de 100 cm

4 4,000Pous

Total u............: 4,000

2.9 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70 cm, classe D-400
segons norma EN-124 amb junta d'insonorització de polietilè, col·locat amb
morter

4 4,000Pous

Total u............: 4,000

2.10 u Graó per a pou de registre de polipropilè, de 300x300x300 mm, amb rodó de D
18 mm, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

4 4,000Pous

Total u............: 4,000

2.11 m Intercepctor amb reixa construit "in situ" de formigó, de 30 cm d'alçada de
promig i 20 cm amplada interior, sobre solera de 10 cm de formigo h-100, inclos
excavacio,reixa de fosa i connexió a xarxa publica.

1 1,00 1,000Vial I-J

Total m............: 1,000

2.12 u Escomesa amb tub de polietilè d'alta densitat coextruit de doble paret de 200
mm de diàmetre exterior de classe de rigidès circumferencial de 8 KN/m2, unió
amb junta de goma col.locat sobre llit de sorra de 15 cm i recobert de sorra fins
a 15 cm per sobre el tub. inclós excavació de rases, col.locació, formigonat del
tub i reomplert amb material d'excavació. Inclòs peça especial de connexió
segons detall plànols. (Fins a 30m de llargada).

3 3,000Parceles
1 1,000Embornals

Total u............: 4,000

2.14 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària, amb compressor

1 10,00 3,50 35,000Forat per a la nova
depuradora

Total m2............: 35,000

2.15 m3 Excavació i càrrega de terra per a col.locació de depuradora de 3m fondària
com a màxim en qualsevol terreny (inclòs roca), amb mitjans mecànics, inclòs
transport fins a abocador fora d'obra

1 10,00 3,50 3,50 122,500Forat per a la nova
depuradora

Total m3............: 122,500

2.16 u Depuradora Model OXY 3-150  de la casa SIMOP (Depuració Aireació
perllongada mitjantçant difusors amb recirculació de fangs amb poliéster per
tractar un caudal de fins a 28,35 m³/dia).

1 1,000Nova depuradora

Total u............: 1,000

Projecte d'Urbanització Can Gassiot II (Fase 3)
Amidament nº 2 SANEJAMENT

Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal Total



2.17 m2 Solera per a base de depuradora amb formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix
mínim

1 10,00 3,50 35,000Solera nova depuradora

Total m2............: 35,000

2.18 m3 Formigó per replè dels espais lliures previstos entre el dipòsit i les parets de
l'excavació, amb formigó HM-20/P/20/I, abocat desde camió.

1 10,00 3,50 0,60 21,000Replè forat nova depuradora

Total m3............: 21,000

2.19 m3 Replè de l'excavació un cop col.locada la depuradora amb sorra excempta de
pedres, en tongades de 25cm, com a màxim, amb compactació de 95% del PM.

1 90,00 90,000Volum terres replè

Total m3............: 90,000

2.20 u Arqueta de 40x15x20cm, amb parets de 20 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I
sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

1 1,000Arqueta previa entrada
depuradora

1 1,000Arqueta posterior entrada
depuradora

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

2.21 u Bast.+tapa,p/pou reg.,fosa grisa, segons norma EN-124,col.mort.

1 1,000Arqueta previa entrada
depuradora

1 1,000Arqueta posterior entrada
depuradora

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

2.22 PA Bifurcació tram previ entrada a les depuradors i tram posterior sortida
depuradora.

1 1,000

Total PA............: 1,000

2.23 m3 Paviment de formigó acolorit HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària
màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i
acabat ratllat manual

1 10,00 3,50 35,000Forat per a la nova
depuradora

Total m3............: 35,000
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3.1 m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM

Vials
1 488,60 0,20 97,720B-C (PLAÇA)
1 490,40 0,20 98,080A-B
1 408,43 0,20 81,686G-H
1 202,45 0,20 40,490M-N

Cunetes
1 11,95 0,20 2,390C-D
1 46,56 0,20 9,312A-C
1 62,75 0,20 12,550

Total m3............: 342,228

3.2 m3 Paviment de formigó hp-45 kp/cm2 de resistència característica a la
flexotracció, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic, lliscat mecànic
afegint 2 kg/m2 de ciment pòrtland

Vials
1 488,60 0,18 87,948B-C (PLAÇA)
1 490,40 0,18 88,272A-B
1 408,43 0,18 73,517G-H
1 202,45 0,18 36,441M-N

Total m3............: 286,178

3.3 m Vorada recta de peces de formigó, col.loda sobre base de formigó HM-20/P/40/I
de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera 165 l

Vials
1 63,70 63,700B-C (PLAÇA)
1 168,85 168,850G-H
1 87,15 87,150M-N

Total m............: 319,700
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4.1 m Rasa de 0,4x0,8m per canalització enllumenat públic sota vorera, d'un a cinc
circuits, inclós excavació en qualsevol terreny (inclós roca), sorra, tub flexible
corrugat D100, banda senyalitzadora i replé.

Vials
1 62,00 62,000D-C (PLAÇA)
1 95,00 95,000A-B
1 85,00 85,000G-H
1 40,00 40,000M-N

Total m............: 282,000

4.2 m Rasa de 0,8X0,5m per canalització enllumenat públic sota calçada, d'un a tres
circuits, inclosa excavació en qualsevol tipus de terreny (inclós roca), sorra, tub
PVC D125, formigó, banda senyalitzadora i replé.

Vials
2 7,00 14,000Travesseres A-B

Total m............: 14,000

4.3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i
solera de maó calat, sobre llit de sorra

Vials
2 2,000D-C (PLAÇA)
2 2,000Travesseres A-B

Total u............: 4,000

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

Vials
1 62,00 62,000D-C (PLAÇA)
1 95,00 95,000A-B
1 85,00 85,000G-H
1 40,00 40,000M-N

20 1,00 20,000Làmpada línia D
4 1,00 4,000Làmpada línia E

Total m............: 306,000

4.5 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de
gruix, de 1000 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

20 1,00 20,000Làmpada línia D
4 1,00 4,000Làmpada línia E

Total u............: 24,000

4.6 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar polar de
secció 4x6 mm2, col.locat en tub

Vials
1 62,00 62,000D-C (PLAÇA)
1 95,00 95,000A-B
1 85,00 85,000G-H
1 40,00 40,000M-N

20 1,00 20,000Làmpada línia D
4 1,00 4,000Làmpada línia E

Total m............: 306,000

4.7 u Subministrament, col.locació i instal.lació de balissa lluminaria de cos fabricat
de policarbonat injectat, i difusor transparent amb reflector anular de la marca
BJC serie boreal i model F-6108-M o similar, inclòs equip v.m.c.c. lampada de
80 w i fonament de formigó.

20 20,000Làmpades línia D
4 4,000Làmpades línia E

Total u............: 24,000
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5.1 m Rasa de 0,6X1,1m per conducció d'aigua potable inclosa excavació en
qualsevol terreny, sorra, banda senyalitzadora i replé.

Diam. 125mm
1 100,00 100,000D-K-L-M-N

Total m............: 100,000

5.3 m Tub de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar
de pressió nominal, segons norma UNE 53131, connectat a pressió, amb grau
de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

Diam. 63mm
1 54,20 54,200G-H
1 100,00 100,000D-K-L-M-N

Total m............: 154,200

5.9 u Escomesa a parcel.la, inclòs 6m de tub, accessoris, muntatge, valvula de
comporta elàstica. trampillo de vorera, col.locació i proves, inclòs troneta.

15 15,000Núm. habitatges

Total u............: 15,000

Projecte d'Urbanització Can Gassiot II (Fase 3)
Amidament nº 5 AIGUA POTABLE

Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal Total



6.1 m Rasa de 0,6X1,20m per conducció elèctrica de mitja tensió sota espai públic
inclosa excavació en qualsevol terreny, sorra, protecció de conductors amb
plaques PPC amb anagrama de la companyia distribuidora elèctrica i replé.

1 260,00 260,000Rasa mitja tensió paral.lela
camí ramader

Total m............: 260,000

6.2 m Rasa de 0,6X0,7m per conducció elèctrica de baixa tensió inclosa excavació en
qualsevol terreny, sorra, protecció de conductors amb plaques PPC amb
anagrama de la companyia distribuidora elèctrica i replè.

1 40,00 40,000Derivació 2
1 62,50 62,500

Total m............: 102,500

6.3 m Rasa  de 0,5X1,00m per conducció elèctrica de baixa tensió sota calçada
inclosa excavació en qualsevol terreny, formigó HM-30/P/40/IIA de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb>=200 KG/M3 de ciment,
dos tubs de polietilè de densitat superior a 930 KG/M3 de doble paret, corrugat
exteriorment i llis en l'interior de D 160mm exterior de rigidès circumferencial
de 8 KN/M2, units entre ells amb manguito i doble junta de gomafibrociment de
diàmetre de 150mm i replè.

Vials
1 45,00 45,000G-H
1 25,00 25,000M-N

Total m............: 70,000
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7.1 u Realització de tota la instal.lació de mitja i baixa tensió segons projecte i
pressupost de la companyia (adjunt a la memòria).

0,3 0,30030% pressupost C&A

Total u............: 0,300
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8.2 m Rasa de 0,45 X 0,90 per conducció de canalització de telefon. Inclós excavació
en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), formigonat i replè de terres (2 tubs
de P.V.C. D110 O D63, formigonat)

Canalització 2cDiam110mm
1 75,00 75,000C/ M-N
1 52,50 52,500C/ G-H

Total m............: 127,500

8.3 u Pericó per a Telefonica tipus M DE 65 x 65 x 63 cm exteriors amb parets de
15cm de gruix de formigó H-100, sobre solera de 10 cm de formigó H-100.

Pericó tipus M
3 3,000G-H
3 3,000A-K-L-M-N

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

8.4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas
lliure de 500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col.locat amb
morter

Pericó tipus M
3 3,000G-H
3 3,000A-K-L-M-N

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

8.5 u Pericó de Telefonica tipus H de 80 x 70 x 80 cm de mides interiors, prefabricada
de formigó amb parets de 15 cm de gruix i solera de 15 cm de gruix sobre llit de
sorra, inclou recrescut necessari per adaptar-la a la vorera.

Pericó tipus H
3 3,000Canonada C/ I-J, C/ K-L, C/

M-N

Total u............: 3,000
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9.1 m Rasa de 0,6X1,1m per conducció de gas inclosa excavació en qualsevol terreny,
sorra, banda senyalitzadora i replé.

Canalització Diam 40mm
1 80,00 80,000G-H
1 100,00 100,000K-L-M-N

Total m............: 180,000
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10.1 m3 Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal garbellada, a granel,
amb mitjans manuals

Voreres de gespa
1 36,41 36,410A-B
1 36,55 36,550
1 48,27 48,270

Total m3............: 121,230

10.2 u Subministre i col.locació de pollancre (populus nigra itàlica), de 12-14 cm de
circumferencia, amb arrel nua.

6 6,000

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

10.3 u Subministre i col.locació de freixe comu (frsxinud exelsior), de 14-16 cm de
circumferencia, amb arrel nua. inclòs excavació i m3 de terra vegetal.

6 6,000

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

10.4 u Subministre i col.locació de roure americà (red oak), de 18-20 cm de
circumferencia, amb arrel nua, inclòs excavació i un m3 de terra vegetal.

5 5,000

Total u............: 5,000

10.5 u Subministre i col.locació de alzina (quercus ilex), de 12-14 cm de
circumferencia, en container.

5 5,000

Total u............: 5,000
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