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Orden Descripción Medición Precio Importe 

     
1 PREVISIÓ XARXA D'AIGUA     
     
1.1 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 

16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a 
pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat 
al fons de la rasa 
(FFB18N55) 

   

 Total partida 1.1 (Euros) 207,50 8,08 1.676,60 
     
1.2 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 

16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau 
de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa 
(FFB19N25) 

   

 Total partida 1.2 (Euros) 289,50 12,34 3.572,43 
     
1.3 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm de diàme-

tre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i 
tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina 
epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, 
eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, 
muntada en pericó de canalització soterrada 
(FN121694) 

   

 Total partida 1.3 (Euros) 2,00 80,18 160,36 
     
1.4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 65 mm de diàme-

tre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i 
tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina 
epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, 
eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, 
muntada en pericó de canalització soterrada 
(FN1216A4) 

   

 Total partida 1.4 (Euros) 1,00 100,33 100,33 
     
1.5 m Cinta de polietilè de color blau, amb l'anagrama de la companyia  i banda 

magnètica , per a senyalització de canonades d'aigua, col·locada a rasa 
sobre llit de sorra, segons normativa de la companyia. 
 
(EFB1N005) 

   

 Total partida 1.5 (Euros) 505,00 0,70 353,50 
     
1.6 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 30x30x33 cm, per a 

instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 
15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació 
(FDK26257) 

   

 Total partida 1.6 (Euros) 3,00 51,64 154,92 
     
1.7 m3 Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de 

los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo. 
(U01EZ030_1) 

   

 Total partida 1.7 (Euros) 8,40 11,42 95,93 
     
 Total capítulo 1 (Euros)    6.114,07 
     
 Total presupuesto (Euros)    6.114,07 
     

SEIS MIL CIENTO CATORCE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS


