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Amidament
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CAPÍTOL 1: TREBALLS EXTRES - CLAVEGUERAM I INSTAL·LACIONS PERIMETRAL

1,01 m3 Excavació de rases i pous per clavagueram i instal·lacions

Excavació en terreny compacte i moviment de terres, amb mitjans mecànics. 
També s'inclourà neteja, nivelació, i compactació del fons al 98% PM, i transport de terres dins la
parcel·la. 314,00 5,58 € 1.752,12 €

1,02 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. 5,00 12,15 € 60,75 €

1,03 m3 Reomplert de rases (clavagueram i instal·lacions) amb sorra fins a 50cm de la cota final

Reoplert i compactacio en rases d'instal·lacions amb sorra fins a 50 cm de la cota final. S'efectuaràn
en dos fase. Una per fer el llit de les canalitzacions i l'altre per protecció superior de les canalitzacions

237,00 11,25 € 2.666,25 €

1,04 m3 Rebliment de rases (clavagueram i instal·lacions) 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. 87,00 2,97 € 258,39 €

1,05 m3 Reubicació de terres sobrants de les rases (clavagueram i instal·lacions)

Reubicaciió de terres sobrants extretes en excavacións de rases a altres zones de la parcela amb
mitjans mecànics. 1.131,00 1,94 € 2.194,14 €

1,06 m Instal·lació Tub PVC DN=200mm helic.,SANECOR.

Instal·lació Tub de PVC de 250 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.
Material principal suministrat per la propietat.

79,00 18,00 € 1.422,00 €

1,07 ut Construcció Arqueta registrable de presa de mostres, amb tapa registrable.

Pericó sifònic per a tapa registrable, de 80x80 cm i 140 cm de fondària, amb paret de maó calat de
29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i
lliscada interiorment, inclosa la base de formigó en forma d'U, i tapa de registre de calzada Ø60
D400.  Profunditat del clavegueram entre 1, i 2m.

1,00 315,00 € 315,00 €

1,08 ut Pericó registrable de 80x80x80 pref. de formigó amb tapa registrable B-125.

Instal·lació pericó de prefabricat de formigó amb suplement, tapa registrable de fosa dúctil B-125,
totalment instal·lada, inclos remats, passamuros, I col·locació de tapa.
Material principal suministrat per la propietat. 3,00 99,00 € 297,00 €

1,09 ut Pericó registrable de 80x80x80 pref. de formigó amb tapa registrable D-400.

Instal·lació pericó de prefabricat de formigó amb suplement, tapa registrable de fosa dúctil D-400,
totalment instal·lada, inclos remats, passamuros, I col·locació de tapa.
Material principal suministrat per la propietat. 14,00 99,00 € 1.386,00 €

1,10 ut Pericó registrable de 60x60x60 pref. de formigó amb tapa registrable B-125.

Instal·lació pericó de prefabricat de formigó amb suplement, tapa registrable de fosa dúctil B-125,
totalment instal·lada, inclos remats, passamuros, I col·locació de tapa.
Material principal suministrat per la propietat. 1,00 90,00 € 90,00 €

1,11 ut Pericó registrable de 60x60x60 pref. de formigó amb tapa registrable D-400.

Instal·lació pericó de prefabricat de formigó amb suplement, tapa registrable de fosa dúctil D-400,
totalment instal·lada, inclos remats, passamuros, I col·locació de tapa.
Material principal suministrat per la propietat. 4,00 72,00 € 288,00 €

1,12 ut Pericó registrable de 40x40x40 pref. de formigó amb tapa registrable B-125.

Instal·lació pericó de prefabricat de formigó amb suplement, tapa registrable de fosa dúctil B-125,
totalment instal·lada, inclos remats, passamuros, I col·locació de tapa.
Material principal suministrat per la propietat. 3,00 57,60 € 172,80 €

CÒDI: 307-08-067-WA1M-Cap6

Nº REVISIÓ: 0

DATA: 18-01-2018

Cap. Ut. Classe d'obra Preu unitari Import

Pàgina 2



Amidament
Total

CÒDI: 307-08-067-WA1M-Cap6

Nº REVISIÓ: 0

DATA: 18-01-2018

Cap. Ut. Classe d'obra Preu unitari Import

1,13 ut Armari per cuadre electric de 1250X350X1885 pref. de formigó.

Instal·lació armari per cuadre electric, prefabricat de formigó, totalment instal·l, inclos remats i
passamuros.
Material principal suministrat per la propietat. 1,00 108,00 € 108,00 €

1,14 ut Caseta prefabricada de formigó.

Instal·lació de caseta prefabricat de formigó, totalment instal·lada, inclos remats i passamuros.
Material principal suministrat per la propietat.

1,00 209,89 € 209,89 €

1,15 ut Pica prefabricada de formigó de 50x50x50.

Instal·lació de pica prefabricat de formigó, totalment instal·lada, inclos remats i passamuros.
Material principal suministrat per la propietat.

2,00 72,00 € 144,00 €

1,16 m Canaleta prefabricada de formigó.

Instal·lació de canaleta prefabricada de formigó, totalment instal·lada, inclos remats i conexionat.
Material principal suministrat per la propietat.

4,00 45,00 € 180,00 €

1,17 m Col·locació de tub de Ø90 mm. Instal·lacions elèctriques.

Col·locació de tub Ø90 mm, de polietil·lè (PE) 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.
Material principal suministrat per la propietat.

1.821,00 1,08 € 1.966,68 €

1,18 m Col·locació de tub de Ø63 mm. Instal·lacions elèctriques.

Col·locació de tub Ø63 mm, de polietil·lè (PE) 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.
Material principal suministrat per la propietat.

831,00 0,90 € 747,90 €

1,19 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·lacio aigua.
Material principal suministrat per la propietat. 249,00 0,72 € 179,28 €

1,20 m Col·locació de tub de Ø25 mm. Instal·lacio aigua.

Col·locació de tub Ø25 mm, de polietil·lè d'alta densitat (pead) per instal·lacio aigua.
Material principal suministrat per la propietat. 99,00 0,72 € 71,28 €

1,21 m3 Formigó protecció tubs, HM-15

Formigó de neteja per protecció tubs instal·lacions, amb un gruix de 10 cm de formigó HM-
15/B/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió.

28,00 58,50 € 1.638,00 €

TOTAL CAPÍTOL 1: TREBALLS EXTRES - CLAVEGUERAM I INSTAL·LACIONS PERIMETRAL 16.147,48 €

Pàgina 3


