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Sector industrial Boades

AMIDAMENTS Pàg.:14/06/12 1Data:

PRESSUPOST  01OBRA 01
TREBALLS PREVIS I ENDERROCSCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió1 E2211022

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Eix 1 143,180 12,000 1.718,160

C#*D#*E#*F#2 Eix 2.1 107,155 12,000 1.285,860

C#*D#*E#*F#3 Eix 2.2 327,264 12,000 3.927,168

C#*D#*E#*F#4 Eix 2.3 85,029 12,000 1.020,348

C#*D#*E#*F#5 Eix 2.4 316,912 12,000 3.802,944

C#*D#*E#*F#6 Eix 3 525,440 9,000 4.728,960

TOTAL AMIDAMENT 16.483,440

m3 Enderroc complert de volumen aparent d'edificació fins a cota de fonamentació o soleres, amb estructura d'acer, inclòs
instal.lacions i canalitzacions existents, amb mitjans manual i mecanic, sense clasificació del residu, carrega sobre camió
o contenidor, transport i descarrega a l'abocador controlat

2 E211U020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Demolició part edificis existents 1.686,350 4,000 6.745,400

TOTAL AMIDAMENT 6.745,400

PRESSUPOST  01OBRA 01
MOVIEMENTS DE TERRESCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

1 G221U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Eixos S1 S2 L S3

(C#+D#)/2*E#2 Eix 1 6,040 4,080 143,180 724,491

(C#+D#)/2*E#3 Eix 2.1 3,960 4,420 107,155 448,979

(C#+D#+F#)/3*E#4 Eix 2.2 4,340 7,170 327,264 4,640 1.761,771

(C#+D#)/2*E#5 Eix 2.3 4,170 4,730 85,024 378,357

(C#+D#)/2*E#6 Eix 2.4 4,660 3,960 316,916 1.365,908

(C#+D#+F#)/3*E#7 Eix 3 3,970 4,700 525,000 4,140 2.241,750

(C#+D#)/2*E#8 Aparcament 15,560 10,590 144,310 1.886,853

TOTAL AMIDAMENT 8.808,109

m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics,
amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

2 G221U112

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Eixos m3

Euro



Sector industrial Boades

AMIDAMENTS Pàg.:14/06/12 2Data:

C#*D#*E#*F#2 Eix 1 501,300 501,300

C#*D#*E#*F#3 Eix 2.1 1.069,800 1.069,800

C#*D#*E#*F#4 Eix 2.2 1.088,400 1.088,400

C#*D#*E#*F#5 Eix 2.3 91,100 91,100

C#*D#*E#*F#6 Eix 2.4 1.470,800 1.470,800

C#*D#*E#*F#7 Eix 3 997,200 997,200

C#*D#*E#*F#8 Aparcament 717,900 717,900

TOTAL AMIDAMENT 5.936,500

m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

3 G226U030

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 m3

C#*D#*E#*F#2 Terres procedents del desmunt 5.936,500 5.936,500

TOTAL AMIDAMENT 5.936,500

m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació al 100% PM, mesurat sobre perfil teòric4 G226U020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Eixos m3

C#*D#*E#*F#2 Total aportació 14.847,200 14.847,200

TOTAL AMIDAMENT 14.847,200

m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en
coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

5 G227U110

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Eixos longitud espesor amplada

C#*D#*E#*F#2 Eix 1 143,180 0,350 12,000 601,356

C#*D#*E#*F#3 Eix 2.1 107,155 0,350 12,000 450,051

C#*D#*E#*F#4 Eix 2.2 327,264 0,350 12,000 1.374,509

C#*D#*E#*F#5 Eix 2.3 85,029 0,350 12,000 357,122

C#*D#*E#*F#6 Eix 2.4 316,912 0,350 12,000 1.331,030

C#*D#*E#*F#7 Eix 3 525,440 0,350 9,000 1.655,136

C#*D#*E#*F#8 Aparcament 144,008 0,350 34,000 1.713,695

TOTAL AMIDAMENT 7.482,899

PRESSUPOST  01OBRA 01
CLAVEGUERAMCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca
i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

1 G222U102
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Sector industrial Boades

AMIDAMENTS Pàg.:14/06/12 3Data:

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Trams m3

C#*D#*E#*F#2 Tram 1 830,720 830,720

C#*D#*E#*F#3 Tram 2 980,990 980,990

C#*D#*E#*F#4 Tram 3 2.868,480 2.868,480

C#*D#*E#*F#5 Tram 4 691,760 691,760

TOTAL AMIDAMENT 5.371,950

m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

2 G228U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 Tram 1 240,908 240,908

C#*D#*E#*F#3 Tram 2 284,487 284,487

C#*D#*E#*F#4 Tram 3 831,851 831,851

C#*D#*E#*F#5 Tram 4 200,611 200,611

TOTAL AMIDAMENT 1.557,857

M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL

3 F228V010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 Tram 1 274,137 274,137

C#*D#*E#*F#3 Tram 2 323,727 323,727

C#*D#*E#*F#4 Tram 3 946,589 946,589

C#*D#*E#*F#5 Tram 4 228,282 228,282

TOTAL AMIDAMENT 1.772,735

m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més de 2 i fins a 3 m d'amplària, amb puntals metàl.lics i fusta, per a una
protecció del 30%

4 F2317505

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Tram m2

C#*D#*E#*F#2 Tots (amidaments excel) 4.677,938 4.677,938

TOTAL AMIDAMENT 4.677,938

m Tub de PE de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar
formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col.locat al fons de la rasa

5 GD7FC374

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T C#*D#*E#*F#1 Trams m3

C#*D#*E#*F#2 Tram 1 202,380 202,380

C#*D#*E#*F#3 Tram 2 212,020 212,020

C#*D#*E#*F#4 Tram 3 291,950 291,950

C#*D#*E#*F#5 Tram 4 377,520 377,520

C#*D#*E#*F#6 Tram 1 pluvials 185,080 185,080

Euro



Sector industrial Boades

AMIDAMENTS Pàg.:14/06/12 4Data:

C#*D#*E#*F#7 Tram 2 pluvials 255,820 255,820

C#*D#*E#*F#8 Tram 3 pluvials 393,520 393,520

C#*D#*E#*F#9 Tram 5 pluvials 80,150 80,150

TOTAL AMIDAMENT 1.998,440

m Tub de PEde 500 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar
formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col.locat al fons de la rasa

6 GD7FC375

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Trams ml

C#*D#*E#*F#2 Tram3 235,850 235,850

C#*D#*E#*F#3 Tram 1 pluvials 87,100 87,100

C#*D#*E#*F#4 Tram 3 pluvials 235,850 235,850

TOTAL AMIDAMENT 558,800

M Tub de PVC de 800 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar
formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

7 FD7FF575

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Tram longitud

C#*D#*E#*F#2 Tram 4 20,940 20,940

C#*D#*E#*F#3 Tram 4 pluvials 20,940 20,940

TOTAL AMIDAMENT 41,880

u Pou de registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons,
segons plànols

8 GDD1U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 Aigües residuals 26,000 26,000

C#*D#*E#*F#3 Aiguües pluvials 32,000 32,000

TOTAL AMIDAMENT 58,000

m Suplement per major alçària de 1,60 m de pou de registre de 80 cm de diàmetre, amb anells prefabricats de formigó,
inclòs part proporcional de graons

9 GDD1U110

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 Aigües residuals 13,940 13,940

C#*D#*E#*F#3 Aigües pluvials 18,653 18,653

TOTAL AMIDAMENT 32,593

u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins i
esquerdejat per fora amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre solera de 10 cm de
formigó HM-20/P/20/I

10 GD5J5398

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Tram nº embornals

C#*D#*E#*F#2 58,000 58,000

Euro



Sector industrial Boades

AMIDAMENTS Pàg.:14/06/12 5Data:

TOTAL AMIDAMENT 58,000

m Tub de PE de 630 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar
formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col.locat al fons de la rasa

11 GD7FC378

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Trams longitud

C#*D#*E#*F#2 Tram 4 pluvials 31,770 31,770

TOTAL AMIDAMENT 31,770

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments o rebliments,
inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat

12 G3Z1U030

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Aigües residuals 1.039,740 1,200 0,100 124,769

C#*D#*E#*F#2 Aigües pluvials 1.366,830 1,200 0,100 164,020

TOTAL AMIDAMENT 288,789

u Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de 780x340x40 mm i 41 kg de pes i col·locada amb morter13 FD5ZBJA4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Tram Unitats

C#*D#*E#*F#2 Eix 1 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#3 Eix 2 56,000 56,000

C#*D#*E#*F#4 Aparcament 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 76,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
PAVIMENTACIÓCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

t Mescla bituminosa en calent D-12, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum1 G9H1U012

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Eixos 1, 2 i aparcament 11.928,830 0,060 2,400 1.717,752

C#*D#*E#*F#2 Eix 3 3.386,800 0,060 2,400 487,699

TOTAL AMIDAMENT 2.205,451

t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum2 G9H1U120

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Eixos 1, 2 i aparcament 11.928,830 0,060 2,400 1.717,752

C#*D#*E#*F#2 Eix 3 3.386,800 0,060 2,400 487,699

TOTAL AMIDAMENT 2.205,451

Euro



Sector industrial Boades

AMIDAMENTS Pàg.:14/06/12 6Data:

m3 Subbase de tot-u artificial, col.locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 100 % del PM3 G921202L

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 VORERA Superfície Gruix

C#*D#*E#*F#2 Vorera 1 511,170 0,200 102,234

C#*D#*E#*F#3 Vorera 2 945,800 0,200 189,160

C#*D#*E#*F#4 Vorera 2 989,210 0,200 197,842

C#*D#*E#*F#5 Vorera 3 1.934,350 0,200 386,870

T6 CALÇADA

C#*D#*E#*F#7 Eixos 1, 2 i aparcament 11.928,830 0,200 2.385,766

C#*D#*E#*F#8 Eix 3 3.386,800 0,200 677,360

T9 PEATONAL

C#*D#*E#*F#10 Accés serveis 700,000 0,200 140,000

C#*D#*E#*F#11 Camí 335,000 0,200 67,000

C#*D#*E#*F#12 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 4.146,232

m3 Subbase de tot-u natural, col.locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 100 % del PM4 G921203L

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 CALÇADA superficie espessor

C#*D#*E#*F#2 Eixos 1, 2 i aparcament 11.928,830 0,150 1.789,325

C#*D#*E#*F#3 Eix 3 3.386,800 0,150 508,020

TOTAL AMIDAMENT 2.297,345

M2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ecr-15 G9J1U020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 CALÇADA

C#*D#*E#*F#2 Eixos 1,2 i aparcament 11.928,830 11.928,830

C#*D#*E#*F#3 Eix 3 3.386,800 3.386,800

TOTAL AMIDAMENT 15.315,630

M2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus eci6 G9J1U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 CALÇADA

C#*D#*E#*F#2 Eixos 1, 2 i aparcament 11.928,830 11.928,830

C#*D#*E#*F#3 Eix 3 3.386,800 3.386,800

TOTAL AMIDAMENT 15.315,630

m3 Base de formigó fck=15 MPa/b/20/i, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

7 F9365H11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Tram superfície espesor

Euro



Sector industrial Boades

AMIDAMENTS Pàg.:14/06/12 7Data:

C#*D#*E#*F#2 Vorera 1 511,170 0,150 76,676

C#*D#*E#*F#3 Vorera 2 945,800 0,150 141,870

C#*D#*E#*F#4 Vorera 3 989,210 0,150 148,382

C#*D#*E#*F#5 Vorera 4 1.934,350 0,150 290,153

T6 Peatonal

C#*D#*E#*F#7 Accés serveis 700,000 0,150 105,000

C#*D#*E#*F#8 Escales 180,000 0,150 27,000

TOTAL AMIDAMENT 789,081

m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa
excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada

8 G974U020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vorera 1 265,370 265,370

C#2 Vorera 2 479,170 479,170

C#*D#*E#*F#3 Vorera 3 500,890 500,890

C#*D#*E#*F#4 Vorera 4 984,687 984,687

TOTAL AMIDAMENT 2.230,117

u Escossells de 104x104 cm de secció interior, format amb peces prefabricades de formigó de 120x20x8 cm, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
acabat

9 G991U010

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200
kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

10 F9E13204

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Tram Superfície

C#*D#*E#*F#2 Vorera 1 511,170 511,170

C#*D#*E#*F#3 Vorera 2 945,800 945,800

C#*D#*E#*F#4 Vorera 3 989,210 989,210

C#*D#*E#*F#5 Vorera 4 1.934,350 1.934,350

TOTAL AMIDAMENT 4.380,530

m Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

11 G9650005

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vorera 1 265,370 265,370

C#*D#*E#*F#2 Vorera 2 479,170 479,170

C#*D#*E#*F#3 Vorera 3 500,890 500,890

C#*D#*E#*F#4 Vorera 4 984,687 984,687

TOTAL AMIDAMENT 2.230,117

Euro



Sector industrial Boades

AMIDAMENTS Pàg.:14/06/12 8Data:

m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplària i 0,33 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de
20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport
a l'abocador dels materials resultants

12 GD571110

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Tram m Unitats

C#*D#*E#*F#2 Eix 3 518,290 2,000 1.036,580

TOTAL AMIDAMENT 1.036,580

M Gual per a vianants model r-120, recte, de pedra granitica gris quintana, gris pirineos o ochavo jaspe, amb les cares
vistes flamejades, format per rampes de 121.8x40x6 cm, inclos part proporcional de caps de remat i forats per a
papereres i semafor, col.locat sobre solera de formigo de resistencia 20 n/mm2 de 10 cm de gruix

13 F981U025

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Eixos longitud quantitat

C#*D#*E#*F#2 1 4,800 6,000 28,800

C#*D#*E#*F#3 2 4,800 10,000 48,000

C#*D#*E#*F#4 Aparcament 3,000 8,000 24,000

TOTAL AMIDAMENT 100,800

m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de forma i dimensions segons plànols, inclòs refinat i
compactació del terreny, llit de morter de 3 cm i totes les feines adients

14 G9F1U005

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Tram Superfície

C#2 Accés a serveis 700,000 700,000

TOTAL AMIDAMENT 700,000

m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

15 F96511C5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Tram Longitud

C#*D#*E#*F#2 Accés serveis 200,000 200,000

C#*D#*E#*F#3 Camí sorra 230,000 230,000

TOTAL AMIDAMENT 430,000

m3 Paviment de sorra garbellada de 3 a 5 mm cantell rodo, seguint especificacions de paviments, estesa i anivellament del
material amb mitjans mecanics

16 F9AQU210

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Tram Superfície Gruix

C#*D#*E#*F#2 Camí de sorra 400,000 0,150 60,000

TOTAL AMIDAMENT 60,000

m2 Llosa de peces de pedra natural de gres per a formació de graons d'escala, serrada i sense polir, de 40 mm de gruix,
col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

17 F9V1UA40

Euro



Sector industrial Boades

AMIDAMENTS Pàg.:14/06/12 9Data:

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Escala camí de sorra 180,000 180,000

TOTAL AMIDAMENT 180,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
ENLLUMENATCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca
i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

1 G222U102

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Quadres Longitud amplada profunditat

C#*D#*E#*F#2 Quadre 1 555,158 0,400 0,500 111,032

C#*D#*E#*F#3 Quadre 2 482,780 0,400 0,500 96,556

C#*D#*E#*F#4 Quadre 3 426,100 0,400 0,500 85,220

TOTAL AMIDAMENT 292,808

m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

2 G228U200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Carrer longitud amplada profunditat

C#*D#*E#*F#2 Quadre 1 555,158 0,400 0,100 22,206

C#*D#*E#*F#3 Quadre 2 482,780 0,400 0,100 19,311

C#*D#*E#*F#4 Quadre 3 426,100 0,400 0,100 17,044

TOTAL AMIDAMENT 58,561

m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

3 G228U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Carrer longitud amplada profunditat

C#*D#*E#*F#2 Quadre 1 555,158 0,400 0,300 66,619

C#*D#*E#*F#3 Quadre 2 482,780 0,400 0,300 57,934

C#*D#*E#*F#4 Quadre 3 426,100 0,400 0,300 51,132

TOTAL AMIDAMENT 175,685

m Canalització amb 2 tubs de polietilè corrugat exterior i llis interior de D 160 mm amb guies de plàstic, inclòs rebliment amb
formigó de resistència 10 N/mm2 i col·locació de dues bandes de protecció i avís de plàstic a la part superior de la rasa

4 FDG5CV02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Quadre 1 555,158 555,158

C#*D#*E#*F#2 Quadre 2 482,780 482,780

C#*D#*E#*F#3 Quadre 3 429,510 429,510

Euro



Sector industrial Boades

AMIDAMENTS Pàg.:14/06/12 10Data:

TOTAL AMIDAMENT 1.467,448

u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 2500 mm de llargària i de 17,3 mm
de diàmetre, clavada a terra

5 FGD1432E

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Quadre 1 25,000 25,000

C#*D#*E#*F#2 Quadre 2 32,000 32,000

C#*D#*E#*F#3 Quadre 3 22,000 22,000

TOTAL AMIDAMENT 79,000

u Col·locació de luminària tancada amb vidre refractor constituida per cos d'alumini fos i reflector independent, amb equip
incorporat, per a làmpada de vapor de sodi de pressió alta de 150 w, inclòs el connexionat i orientació de la luminària.
Totalment col·locada sobre suport i en perfecte funcionament

6 FHN3E113

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Quadre 1 25,000 25,000

C#*D#*E#*F#2 Quadre 2 32,000 32,000

C#*D#*E#*F#3 Quadre 3 22,000 22,000

TOTAL AMIDAMENT 79,000

u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 12 m d'alçària, coronament sense platina, amb base
platina i porta, col·locada sobre dau de formigó, inclosa l'execució de la cimentació, gruament, anivellament, instal·lació de
presa a terra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i transport de terres sobrants a l'abocador

7 FHM1E055

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Quadre 1 25,000 25,000

C#*D#*E#*F#2 Quadre 2 32,000 32,000

C#*D#*E#*F#3 Quadre 3 22,000 22,000

TOTAL AMIDAMENT 79,000

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 sorra8 FDK256F3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Quadre 1 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 Quadre 2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Quadre 3 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter9 FDKZ3154

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Quadre 1 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#2 Quadre 2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Quadre 3 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Euro



Sector industrial Boades

AMIDAMENTS Pàg.:14/06/12 11Data:

m Canalitzacio amb un tub de polietile corrugat exterior i llis interior de d 90 mm amb guies de plastic, inclos conductor de
coure nu de 35 mm2 de secció  i col.locacio de dos bandes de proteccio i avis de plastic a la part superior de la rasa

10 FDG5CV05

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Quadre 1 547,158 547,158

C#*D#*E#*F#2 Quadre 2 482,780 482,780

C#*D#*E#*F#3 Quadre 3 412,610 412,610

TOTAL AMIDAMENT 1.442,548

m Canalització protegida amb formigó amb dos tubs de polietile corrugat exterior i llis interior de d 90 mm amb guies de
plàstic, inclòs conductor de coure nu de 35 mm2 de secció i col.locació de dues bandes de protecció i avís de plàstic a la
part superior de la rasa

11 FDG5CV06

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Creuament calçada 1 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#2 Creuament calçada 2 8,450 2,000 16,900

TOTAL AMIDAMENT 24,900

m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització,
marcatge indeleble i material auxiliar necessari

12 GG31450V

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Quadres Longitud nº punts de llum

C#*D#*E#*F#2 1 423,600 10,000 4.236,000

C#*D#*E#*F#3 101,250 3,000 303,750

C#*D#*E#*F#4 2 230,930 11,000 2.540,230

C#*D#*E#*F#5 72,060 7,000 504,420

C#*D#*E#*F#6 3 426,100 11,000 4.687,100

TOTAL AMIDAMENT 12.271,500

U SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIO I CONNEXIONAT DE CENTRE DE COMANDAMENT PREPARAT PER A
QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI D'ACER INOXIDABLE EQUIPAT AMB COMPTADORS
DE DOBLE TARIFA I REACTIVA, CONTROL CENTRALITZAT VIA RADIO AMB ANTENA INTEGRADA, EQUIPS
COMPACTES DE PROTECCIO I ESTABILITZADOR REGULADOR DE FLUXE DE FINS A 25 KVA PER A UNA
POTENCIA DE CONTRACTACIO DE FINS A 31,5 KW

13 FHGAE142

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Subministrament i col·locació de caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetàl.lics, de 160 A, segons
esquema unesa número 7 i muntada superficialment. Aparellatge Merlin Gerin. Incloses totes les feines i materials
necessaris per la seva correcta col·locació

14 FG112592

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Euro



Sector industrial Boades

AMIDAMENTS Pàg.:14/06/12 12Data:

U Escomesa de baixa tensió per a quadre de comandament de l'enllumenat públic, inclòs caixa general de protecció, obra
civil, conductor, connexions i drets de companyia, legalitzada

15 FHGAE143

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
AIGUACAPÍTOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca
i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

1 G222U102

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Profunditat Amplada Longitud

2 -SOTA VORERA-

C#*D#*E#*F#3 Eix 1 1,000 0,500 193,168 96,584

C#*D#*E#*F#4 Eix 2 1,000 0,500 860,192 430,096

6 -SOTA CALÇADA-

C#*D#*E#*F#7 Eix 1 1,500 0,700 127,984 134,383

C#*D#*E#*F#8 Eix 2 1,500 0,700 76,218 80,029

TOTAL AMIDAMENT 741,092

m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

2 G228U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Profunditat Amplada Longitud

2 -SOTA VORERA-

C#*D#*E#*F#3 Eix 1 0,690 0,500 193,168 66,643

C#*D#*E#*F#4 Eix 2 0,690 0,500 860,192 296,766

6 -SOTA CALÇADA-

C#*D#*E#*F#7 Eix 1 1,100 0,700 127,984 98,548

C#*D#*E#*F#8 Eix 2 1,100 0,700 76,218 58,688

TOTAL AMIDAMENT 520,645

m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

3 G228U200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T C#*D#*E#*F#1 Profunditat Amplada Longitud

2 -SOTA VORERA-

C#*D#*E#*F#3 Eix 1 0,310 0,500 193,168 29,941

C#*D#*E#*F#4 Eix 2 0,310 0,500 860,192 133,330

Euro



Sector industrial Boades

AMIDAMENTS Pàg.:14/06/12 13Data:

TOTAL AMIDAMENT 163,271

u Vàlvula d'esfera manual amb brides, de diàmetre nominal 100 mm, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada en
pericó de canalització soterrada

4 FN32D324

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Total 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 100 mm, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada
en pericó de canalització soterrada

5 FN12D324

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Total 18,000 18,000

C#*D#*E#*F#2 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

u Hidrant de columna humida, amb dues sortides de 45 a 55 mm de diàmetre i de 3´´ de diàmetre de connexió a la
canonada, muntat a l'exterior

6 FM212118

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Eix 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Eix 2 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Ventosa embridada de diàmetre nominal 40 mm, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, preu alt i muntada en pericó de
canalització soterrada

7 FJM34BE4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 # carrer 5-carrer 2 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

m Cinta de plàstic per a senyalització de serveis8 FFGG2X001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PE 75 13,674 13,674

C#*D#*E#*F#2 PE 90 395,550 395,550

C#*D#*E#*F#3 PE 110 392,032 392,032

C#*D#*E#*F#4 PE 125 161,009 161,009

C#*D#*E#*F#5 PE 160 123,473 123,473

C#*D#*E#*F#6 PE 200 127,983 127,983

TOTAL AMIDAMENT 1.213,721

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17,
UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

9 FFB1A425

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Creuament Eix 2 13,674 13,674

Euro



Sector industrial Boades

AMIDAMENTS Pàg.:14/06/12 14Data:

TOTAL AMIDAMENT 13,674

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26,
UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

10 FFB1C325

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Eix 1 193,168 193,168

C#*D#*E#*F#2 Eix 2 202,382 202,382

TOTAL AMIDAMENT 395,550

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26,
UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

11 FFB1E325

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Eix 2 392,032 392,032

TOTAL AMIDAMENT 392,032

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26,
UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

12 FFB1F325

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Eix 2 161,009 161,009

TOTAL AMIDAMENT 161,009

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26,
UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

13 FFB1J325

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Eix 2 123,473 123,473

TOTAL AMIDAMENT 123,473

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26,
UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

14 FFB1L325

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Eix 1 127,983 127,983

TOTAL AMIDAMENT 127,983

PRESSUPOST  01OBRA 01
GASCAPÍTOL 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca
i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

1 G222U102

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Profunditat Amplada Longitud

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.:14/06/12 15Data:

2 -SOTA VORERA-

C#*D#*E#*F#3 Eix 1 1,000 0,500 238,100 119,050

C#*D#*E#*F#4 Eix 2 1,000 0,500 866,400 433,200

C#*D#*E#*F#5 Camí permís de pas 1,000 0,500 75,890 37,945

7 -SOTA CALÇADA-

C#*D#*E#*F#8 Eix 1 1,500 0,700 19,600 20,580

C#*D#*E#*F#9 Eix 2 1,500 0,700 32,000 33,600

TOTAL AMIDAMENT 644,375

m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

2 G228U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Profunditat Amplada Longitud

2 -SOTA VORERA-

C#*D#*E#*F#3 Eix 1 0,690 0,500 238,100 82,145

C#*D#*E#*F#4 Eix 2 0,690 0,500 866,400 298,908

C#*D#*E#*F#5 Camí permís de pas 0,690 0,500 75,890 26,182

7 -SOTA CALÇADA-

C#*D#*E#*F#8 Eix 1 1,100 0,700 19,600 15,092

C#*D#*E#*F#9 Eix 2 1,100 0,700 32,000 24,640

TOTAL AMIDAMENT 446,967

m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

3 G228U200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Profunditat Amplada Longitud

2 -SOTA VORERA-

C#*D#*E#*F#3 Eix 1 0,310 0,500 238,100 36,906

C#*D#*E#*F#4 Eix 2 0,310 0,500 866,400 134,292

C#*D#*E#*F#5 Camí permís de pas 0,310 0,500 75,890 11,763

TOTAL AMIDAMENT 182,961

m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 110 mm per a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

4 GFB1U511

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 -SOTA VORERA-

C#*D#*E#*F#2 Eix 1 238,100 238,100

C#*D#*E#*F#3 Eix 2 866,400 866,400

C#*D#*E#*F#4 Camí permís de pas 75,890 75,890

6 -SOTA CALÇADA-

C#*D#*E#*F#7 Eix 1 19,600 19,600

C#*D#*E#*F#8 Eix 2 32,000 32,000

Euro



Sector industrial Boades

AMIDAMENTS Pàg.:14/06/12 16Data:

TOTAL AMIDAMENT 1.231,990

m SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLAQUES DE POLIETILÈ DE PROTECCIÓ I PLÀSTIC DE SENYALITZACIÓ
DEL CABLEJAT, HOMOLOGATS PER LA COMPANYIA I COL·LOCATS SEGONS LA SEVA NORMATIVA.

5 FGG2X001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 -SOTA VORERA-

C#*D#*E#*F#2 Eix 1 238,100 238,100

C#*D#*E#*F#3 Eix 2 866,400 866,400

C#*D#*E#*F#4 Camí permís de pas 75,890 75,890

6 -SOTA CALÇADA-

C#*D#*E#*F#7 Eix 1 19,600 19,600

C#*D#*E#*F#8 Eix 2 32,000 32,000

TOTAL AMIDAMENT 1.231,990

PRESSUPOST  01OBRA 01
ELECTRICITATCAPÍTOL 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca
i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

1 G222U102

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 longitud amplada profunditat

C#*D#*E#*F#3 Eix 1 98,960 0,600 1,300 2,000 154,378

C#*D#*E#*F#4 17,630 0,600 1,300 13,751

C#*D#*E#*F#5 Eix 2 395,630 0,600 1,300 308,591

C#*D#*E#*F#6 8,890 0,600 1,300 6,934

C#*D#*E#*F#7 393,010 0,600 1,300 306,548

C#*D#*E#*F#8 97,360 0,600 1,300 75,941

C#*D#*E#*F#9 Camí permís de pas 75,890 0,600 1,300 59,194

TOTAL AMIDAMENT 925,337

m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

2 G228U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 longitud amplada profunditat

C#*D#*E#*F#3 Eix 1 98,960 0,600 1,000 2,000 118,752

C#*D#*E#*F#4 17,630 0,600 1,000 10,578

C#*D#*E#*F#5 Eix 2 395,630 0,600 1,000 237,378

C#*D#*E#*F#6 8,890 0,600 1,000 5,334

C#*D#*E#*F#7 393,010 0,600 1,000 235,806

C#*D#*E#*F#8 97,360 0,600 1,000 58,416

C#*D#*E#*F#9 Camí permís de pas 75,890 0,600 1,000 45,534

Euro



Sector industrial Boades

AMIDAMENTS Pàg.:14/06/12 17Data:

TOTAL AMIDAMENT 711,798

m Canalització per xarxa eléctrica de 2 conductes de polietilè de 160 mm de diàmetre, en prisma de formigó de 15 MPa
col·locats en files de 2 tubs totalment col·locats inclosa part proporcional d'obturadors necessaris i cinta de senyalització

3 P072V02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 longitud amplada profunditat

C#*D#*E#*F#3 Eix 1 98,960 98,960

C#*D#*E#*F#4 17,630 17,630

C#*D#*E#*F#5 Eix 2 395,630 395,630

C#*D#*E#*F#6 8,890 8,890

C#*D#*E#*F#7 393,010 393,010

C#*D#*E#*F#8 97,360 97,360

C#*D#*E#*F#9 Camí permís de pas 75,890 75,890

TOTAL AMIDAMENT 1.087,370

m Subministrament i col.locació de placa de polietilè amb l'anagrama de la companyia per a senyalització per a circuit de
mt/bt

4 P524S240

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 longitud

C#*D#*E#*F#3 Eix 1 98,960 98,960

C#*D#*E#*F#4 17,630 17,630

C#*D#*E#*F#5 Eix 2 395,630 395,630

C#*D#*E#*F#6 8,890 8,890

C#*D#*E#*F#7 393,010 393,010

C#*D#*E#*F#8 97,360 97,360

C#*D#*E#*F#9 Camí permís de pas 75,890 75,890

TOTAL AMIDAMENT 1.087,370

u Cata per a localització de serveis amb mitjans mecànics i manuals, inclòs senyalització i aixecament topogràfic5 G222CA01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Estesa simple de dos circuits 3x1x240+1x1506 FDK21111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 longitud

C#*D#*E#*F#3 Eix 1 98,960 98,960

C#*D#*E#*F#4 17,630 17,630

C#*D#*E#*F#5 Eix 2 395,630 395,630

C#*D#*E#*F#6 8,890 8,890

C#*D#*E#*F#7 393,010 393,010

C#*D#*E#*F#8 97,360 97,360

Euro



Sector industrial Boades

AMIDAMENTS Pàg.:14/06/12 18Data:

C#*D#*E#*F#9 Camí permís de pas 75,890 75,890

TOTAL AMIDAMENT 1.087,370

u Edifici prefabricat per a ubicació de Centre de Transformació de M.T., PFU Ormazabal o similar, amb envolvent
prefabricada de formigó monobloc, totalment instal·lat a obra.

7 P072V20

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

U Subministrament i col·locació de transformador de 630 kVA8 SEG1U050

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
TELECOMUNICACIONSCAPÍTOL 10

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca
i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

1 G222U102

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 longitud amplada profunditat

C#*D#*E#*F#3 Eix 1 98,960 0,450 0,900 40,079

C#*D#*E#*F#4 17,630 0,450 0,900 7,140

C#*D#*E#*F#5 Eix 2 395,630 0,450 0,900 160,230

C#*D#*E#*F#6 8,890 0,450 0,900 3,600

C#*D#*E#*F#7 393,010 0,450 0,900 159,169

C#*D#*E#*F#8 97,360 0,450 0,900 39,431

TOTAL AMIDAMENT 409,649

m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

2 G228U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 longitud amplada gruix

C#*D#*E#*F#3 Eix 1 98,960 0,450 0,500 22,266

C#*D#*E#*F#4 17,630 0,450 0,500 3,967

C#*D#*E#*F#5 Eix 2 395,630 0,450 0,500 89,017

C#*D#*E#*F#6 8,890 0,450 0,500 2,000

C#*D#*E#*F#7 393,010 0,450 0,500 88,427

C#*D#*E#*F#8 97,360 0,450 0,500 21,906

Euro



Sector industrial Boades

AMIDAMENTS Pàg.:14/06/12 19Data:

TOTAL AMIDAMENT 227,583

u Construcció de registre format per un element prefabricat de formigó tipus ´´H´´ i ´M´´ de 109x90x107 cm de dimensions
interiors lliures de 1860 Kg de pes, homologada per la companyia Telefonica , col·locat sobre una solera de formigó de
neteja de 10 cm de gruix, incloent excavació de pou, càrrega, transport de terres a l'abocador i canon d'abocament.
Subministrament i col·locació de marc  i tapa formada per quatre mòduls de formigó 104x30,6 cm. Totalment acabada

3 P074V08

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1

C#*D#*E#*F#2 48,000 48,000

TOTAL AMIDAMENT 48,000

m Canalització de telecomunicacions de 4 conductors de PVC de 110 mm de diàmetre en prisma de formigó de 20 MPa
col·locats en 2 files, totalment col·locats inclosa part proporcional d'obturadors necessaris, mandrilat i cinta de
senyalització

4 P074V13

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 longitud

C#*D#*E#*F#2 Eix 1 17,630 17,630

C#*D#*E#*F#3 Eix 2 395,630 395,630

C#*D#*E#*F#4 8,890 8,890

C#*D#*E#*F#5 393,010 393,010

C#*D#*E#*F#6 97,360 97,360

TOTAL AMIDAMENT 912,520

m Canalització de telecomunicacions de 2 conductors de PVC de 110 mm de diàmetre en prisma de formigó de 20 MPa,
totalment col·locats inclosa part proporcional d'obturadors necessaris, mandrilat i cinta de senyalització

5 P074V14

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 longitud

C#*D#*E#*F#2 98,240 98,240

C#*D#*E#*F#3 10,160 3,000 30,480

TOTAL AMIDAMENT 128,720

PRESSUPOST  01OBRA 01
ARBRAT I REGCAPÍTOL 11

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1 M, AMB MINICARREGADORA SOBRE
PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE TREBALL, CÀRREGA DE
LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT, CÀNON
D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I GEOTÈXTIL

1 FR2GU020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Lledoner 40,000 40,000

C#*D#*E#*F#2 Xipré 15,000 15,000

C#*D#*E#*F#3 Pi pinyoner 34,000 34,000

Euro



Sector industrial Boades

AMIDAMENTS Pàg.:14/06/12 20Data:

TOTAL AMIDAMENT 89,000

u Subministrament de Celtis australisde perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat
mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

2 FR421229

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

u Subministrament de Cupressus sempervirens d'alçària de 200 a 250 cm, en contenidor  de 25 a 50 l3 FR469J3B

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Subministrament de Pinus pinea d'alçària de 150 a 175 cm, en contenidor  de 10 a 35 l4 FR472N39

AMIDAMENT DIRECTE 34,000

U PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR D'1 A 3 LITRES, INCLOU OBERTURA DE SOT DE 0,40X0,40 M I
RETIRADA DE TERRES A ABOCADOR AUTORITZAT

5 FR66U003

AMIDAMENT DIRECTE 120,000

u Subministrament d'Abelia grandiflora (x) Prostrata d'alçària 40 a 60 cm, en contenidor de 10 l6 FR4916A6

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

u Subministrament de Rosmarinus officinalis d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,5 l7 FR4H3433

AMIDAMENT DIRECTE 80,000

m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació al 100% PM, mesurat sobre perfil teòric8 G226U020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3.632,200 0,350 1.271,270

TOTAL AMIDAMENT 1.271,270

M3 APORTACIO I INCORPORACIO DE TERRA VEGETAL ADOBADA A GRANEL, AMB MINICARREGADORA SOBRE
PNEUMATICS

9 FR3PP050

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3.632,300 0,200 726,460

TOTAL AMIDAMENT 726,460

m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en
un pendent < 25 % i superfície  de 2000 a 5000 m2, i la primera sega

10 FR713A0H

AMIDAMENT DIRECTE 3.632,300

m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

11 G228U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud Amplada Profunditat

C#*D#*E#*F#2 1.617,000 0,500 0,470 379,995

Euro



Sector industrial Boades

AMIDAMENTS Pàg.:14/06/12 21Data:

C#*D#*E#*F#3 560,000 0,500 0,470 131,600

C#*D#*E#*F#4 575,000 0,500 0,470 135,125

C#*D#*E#*F#5 115,000 0,500 0,470 27,025

C#*D#*E#*F#6 175,000 0,500 0,470 41,125

C#*D#*E#*F#7 180,000 0,500 0,470 42,300

C#*D#*E#*F#8 80,000 0,500 0,470 18,800

C#*D#*E#*F#9 400,000 0,500 0,470 94,000

TOTAL AMIDAMENT 869,970

u Muntatge de by-pass general en pericó format per 3 claus de tancament 2 i bay-pass, i electrovàlvula+solenoide amb
pericó i tapa, totalment colocat i conexionat a cable de programador de reg, tot amb accesori i peces de llautó per a reg de
goteig.

12 FRF25011

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Muntatge de by-pass sectorial de reg per a degoteig format per vàlvules de pas, bay-pass, electrovàlvula+solenoide , filtre
i vàlvula de reducció de pressió amb pericó i tapa, totalment colocat i conexionat a cable de programador de reg, tot amb
accesori i peces de llautó.

13 FRF25012

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Muntatge de pericó de neteja de 40x40 format per 1 claus de tancament amb racor 1 1/2'', i vàlvula1 '', totalment colocat i
conexionat a clavegueram o drenatge.

14 P081012

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 eixos

C#*D#*E#*F#2 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

U Programador electrònic per a 4 zones de reg, model DIALOG 12 de Rain-Bird o equivalent, amb triple programa A,B,C,
pantalla LCD, programació de 1 minut a 12 hores, alimentació a 230V. De muntatge superficial, en armari metàl.lic
resistent a la intemperie amb tanca de seguretat i base de formigó. Inclou transformador a 24V, bateria recargable,
cablejat interior i accesoris de fixació i connexio. Instal.lat i programat segons instruccions del fabricant i de la porpietat.

15 FJSAU026

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

m Tub de polietilè alimentari de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons
UNE 53-131-90, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

16 FFB29355

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud

C#*D#*E#*F#2 1.617,000 1.617,000

C#*D#*E#*F#3 560,000 560,000

Euro
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575,000

115,000

175,000

180,000

80,000

400,000

TOTAL AMIDAMENT 2.177,000

PA Concertació i contractació d'escomesa d'aigua per un comptador de 6,3 m3./h. de 40 mm de diàmetre, s'inclou despeses
financeres per avançament del pagament.

17 FJM0X003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

U Sensor de pluja MINI-CLIK II de Rain-Brid o equivalent, per a instal.lació exterior. Inclou caixa de protecció antivandàlica,
accessoris de fixació i connexio. Instal.lat i connectat.

18 FJSAU027

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

U Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de
canalització soterrada

19 FN319324

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
MOBILIARI URBÀCAPÍTOL 12

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Paperera 60 L formada per un tubular d'acer galvanitzat de 20 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix, una planxa perforada
de 2 mm de gruix i perforacions de 5 mm de diàmetre, una planxa de base de paperera de 3 mm de gruix amb dues
perforacions de 8 mm de diàmetre per al desguàs, 2 eixos de gir, un tubular d'acer galvanitzat de 30 mm de diàmetre i 2
mm de gruix, un suport de paperera format per un tubular rodó d'acer galvanitzat de 40 mm de diàmetre i 2 mm de gruix
recolzat sobre l'ancoratge tubular i roblonat a l'ancoratge tubular d'acer galvanitzat separats 435 mm entre eixos,
ancoratge format per un tubular rodó d'acer galvanitzat de 35 mm de diàmetre, 3 mm de gruix i 30 cm de longitud col·locat
empotrat a la solera de formigó amb el junt tubular-granit amorterat, un ancoratge tubular d'acer galvanitzat de 40 mm de
diàmetre, 2 mm de gruix i 5 cm de longitud soldat a l'ancoratge tubular d'acer galvanitzat, reblons d'alumini per unir el
suport de la paperera i l'ancoratge i peces de granit de 40 x 40 x 15 cm amb perforacions de 45 mm de diàmetre
separades entre eixos 435 mm

1 FQ21U020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Totals 14,000 14,000

TOTAL AMIDAMENT 14,000

Euro



Sector industrial Boades

AMIDAMENTS Pàg.:14/06/12 23Data:

u Subministrament i col·locació de banc de pedra, model Toledo o similar, aprox 296x75x45 cm, acabat polit color s/mostra i
col·locat simplemement recolzat. Tot s/especificacions de projecte i/o normativa que li sigui
d'aplicació.

2 FQBANC

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Pilona extraïble d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i
100 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó

3 FQ42AE10

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
SENYALITZACIÓCAPÍTOL 13

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/5,5, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

1 FBA13110

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Carrer Longitud

C#*D#*E#*F#2 Eix 1 88,017 88,017

C#*D#*E#*F#3 Eix 2 550,040 550,040

C#*D#*E#*F#4 Eix 3 524,200 524,200

TOTAL AMIDAMENT 1.162,257

m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada

2 FBA1G110

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Eix 2 607,480 607,480

C#*D#*E#*F#2 Aparcament 492,000 492,000

TOTAL AMIDAMENT 1.099,480

m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 40 cm 0,8/0,4, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina d'accionament manual

3 FBA21211

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 longitud unitats

C#*D#*E#*F#2 Eix 1 3,750 6,000 22,500

C#*D#*E#*F#3 Eix 2 3,750 10,000 37,500

C#*D#*E#*F#4 Aparcament 3,750 4,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 75,000

m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament
manual

4 FBA31110

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Eix 2 69,520 69,520

Euro



Sector industrial Boades

AMIDAMENTS Pàg.:14/06/12 24Data:

TOTAL AMIDAMENT 69,520

m2 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes
sobre els paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge

5 GBA32001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Cediu el pas Superfície unitats

C#*D#*E#*F#2 Eix 1 3,200 1,000 3,200

C#*D#*E#*F#3 Eix 2 3,200 2,000 6,400

T C#*D#*E#*F#5 Stop Superfície unitats

C#*D#*E#*F#6 Eix 1 5,150 1,000 5,150

C#*D#*E#*F#7 Aparcament 5,150 2,000 10,300

T9 Pas zebra Longitud Amplada nº franges unitats

C#*D#*E#*F#10 Eix 1 4,800 0,500 8,000 3,000 57,600

C#*D#*E#*F#11 Eix 2 4,800 0,500 8,000 5,000 96,000

C#*D#*E#*F#12 Aparcament 2,500 0,500 8,000 1,000 10,000

C#*D#*E#*F#13 Aparcament 2,500 0,500 9,000 1,000 11,250

C#*D#*E#*F#14 Aparcament 2,500 0,500 6,000 4,000 30,000

T16 Fletxa Superfície unitats

C#*D#*E#*F#17 Aparcament 1,200 4,000 4,800

TOTAL AMIDAMENT 234,700

u Placa triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

6 GBB1U100

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Cediu el pas 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

7 GBB1U120

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 STOP 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

M Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat8 FBBZ1220

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Senyal nº senyals Alçada

C#*D#*E#*F#2 Totes 6,000 2,500 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 14

Euro



Sector industrial Boades

AMIDAMENTS Pàg.:14/06/12 25Data:

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Cobrament íntegre de la partida alçada de l'Estudi de Seguretat i Salut del conjunt de l'obra.1 PAS001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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Sector industrial Boades

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 14/06/12

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €11,03m3E211U020 Enderroc complert de volumen aparent d'edificació fins a cota de fonamentació o soleres, amb
estructura d'acer, inclòs instal.lacions i canalitzacions existents, amb mitjans manual i mecanic,
sense clasificació del residu, carrega sobre camió o contenidor, transport i descarrega a l'abocador
controlat

P- 1

(ONZE EUROS AMB TRES CENTIMS)

 €1,63m2E2211022 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camióP- 2
(UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

 €32,67M3F228V010 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO D'APORTACIO, AMB
COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

P- 3

(TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

 €12,45m2F2317505 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més de 2 i fins a 3 m d'amplària, amb puntals
metàl.lics i fusta, per a una protecció del 30%

P- 4

(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

 €79,37m3F9365H11 Base de formigó fck=15 MPa/b/20/i, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

P- 5

(SETANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

 €22,19mF96511C5 Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de
20x14 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5
MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

P- 6

(VINT-I-DOS EUROS AMB DINOU CENTIMS)

 €176,35MF981U025 Gual per a vianants model r-120, recte, de pedra granitica gris quintana, gris pirineos o ochavo
jaspe, amb les cares vistes flamejades, format per rampes de 121.8x40x6 cm, inclos part
proporcional de caps de remat i forats per a papereres i semafor, col.locat sobre solera de formigo
de resistencia 20 n/mm2 de 10 cm de gruix

P- 7

(CENT SETANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

 €37,64m3F9AQU210 Paviment de sorra garbellada de 3 a 5 mm cantell rodo, seguint especificacions de paviments,
estesa i anivellament del material amb mitjans mecanics

P- 8

(TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

 €21,33m2F9E13204 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

P- 9

(VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

 €70,02m2F9V1UA40 Llosa de peces de pedra natural de gres per a formació de graons d'escala, serrada i sense polir,
de 40 mm de gruix, col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

P- 10

(SETANTA EUROS AMB DOS CENTIMS)

 €0,46mFBA13110 Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/5,5, amb pintura reflectora i microesferes
de vidre, amb màquina autopropulsada

P- 11

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

 €0,83mFBA1G110 Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina autopropulsada

P- 12

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

 €1,85mFBA21211 Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 40 cm 0,8/0,4, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

P- 13

(UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

 €8,33m2FBA31110 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual

P- 14

(VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

 €33,27MFBBZ1220 Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonatP- 15
(TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)
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 €66,81uFD5ZBJA4 Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de 780x340x40 mm i 41 kg de pes i col·locada amb
morter

P- 16

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

 €50,20MFD7FF575 Tub de PVC de 800 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al
fons de la rasa

P- 17

(CINQUANTA EUROS AMB VINT CENTIMS)

 €19,65mFDG5CV02 Canalització amb 2 tubs de polietilè corrugat exterior i llis interior de D 160 mm amb guies de
plàstic, inclòs rebliment amb formigó de resistència 10 N/mm2 i col·locació de dues bandes de
protecció i avís de plàstic a la part superior de la rasa

P- 18

(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

 €4,15mFDG5CV05 Canalitzacio amb un tub de polietile corrugat exterior i llis interior de d 90 mm amb guies de plastic,
inclos conductor de coure nu de 35 mm2 de secció i col.locacio de dos bandes de proteccio i avis
de plastic a la part superior de la rasa

P- 19

(QUATRE EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

 €6,90mFDG5CV06 Canalització protegida amb formigó amb dos tubs de polietile corrugat exterior i llis interior de d 90
mm amb guies de plàstic, inclòs conductor de coure nu de 35 mm2 de secció i col.locació de dues
bandes de protecció i avís de plàstic a la part superior de la rasa

P- 20

(SIS EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

 €45,94mFDK21111 Estesa simple de dos circuits 3x1x240+1x150P- 21
(QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

 €59,30uFDK256F3 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

P- 22

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

 €25,47uFDKZ3154 Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter

P- 23

(VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

 €22,40mFFB1A425 Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa

P- 24

(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

 €23,08mFFB1C325 Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa

P- 25

(VINT-I-TRES EUROS AMB VUIT CENTIMS)

 €28,15mFFB1E325 Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa

P- 26

(VINT-I-VUIT EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

 €29,93mFFB1F325 Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa

P- 27

(VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

 €41,75mFFB1J325 Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa

P- 28

(QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

 €82,64mFFB1L325 Tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa

P- 29

(VUITANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)
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 €10,29mFFB29355 Tub de polietilè alimentari de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de
pressió nominal, segons UNE 53-131-90, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat al fons de la rasa

P- 30

(DEU EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

 €0,33mFFGG2X001 Cinta de plàstic per a senyalització de serveisP- 31
(ZERO EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

 €225,09uFG112592 Subministrament i col·locació de caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns
bimetàl.lics, de 160 A, segons esquema unesa número 7 i muntada superficialment. Aparellatge
Merlin Gerin. Incloses totes les feines i materials necessaris per la seva correcta col·locació

P- 32

(DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB NOU CENTIMS)

 €30,54uFGD1432E Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 2500 mm
de llargària i de 17,3 mm de diàmetre, clavada a terra

P- 33

(TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

 €2,16mFGG2X001 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLAQUES DE POLIETILÈ DE PROTECCIÓ I
PLÀSTIC DE SENYALITZACIÓ DEL CABLEJAT, HOMOLOGATS PER LA COMPANYIA I
COL·LOCATS SEGONS LA SEVA NORMATIVA.

P- 34

(DOS EUROS AMB SETZE CENTIMS)

 €14.914,57UFHGAE142 SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIO I CONNEXIONAT DE CENTRE DE COMANDAMENT
PREPARAT PER A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI D'ACER
INOXIDABLE EQUIPAT AMB COMPTADORS DE DOBLE TARIFA I REACTIVA, CONTROL
CENTRALITZAT VIA RADIO AMB ANTENA INTEGRADA, EQUIPS COMPACTES DE
PROTECCIO I ESTABILITZADOR REGULADOR DE FLUXE DE FINS A 25 KVA PER A UNA
POTENCIA DE CONTRACTACIO DE FINS A 31,5 KW

P- 35

(CATORZE MIL NOU-CENTS CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

 €3.870,50UFHGAE143 Escomesa de baixa tensió per a quadre de comandament de l'enllumenat públic, inclòs caixa
general de protecció, obra civil, conductor, connexions i drets de companyia, legalitzada

P- 36

(TRES MIL VUIT-CENTS SETANTA EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

 €716,55uFHM1E055 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 12 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, col·locada sobre dau de formigó, inclosa l'execució de la
cimentació, gruament, anivellament, instal·lació de presa a terra, instal·lació elèctrica completa de
l'interior del suport i transport de terres sobrants a l'abocador

P- 37

(SET-CENTS SETZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

 €206,44uFHN3E113 Col·locació de luminària tancada amb vidre refractor constituida per cos d'alumini fos i reflector
independent, amb equip incorporat, per a làmpada de vapor de sodi de pressió alta de 150 w,
inclòs el connexionat i orientació de la luminària. Totalment col·locada sobre suport i en perfecte
funcionament

P- 38

(DOS-CENTS SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

 €1.600,00PAFJM0X003 Concertació i contractació d'escomesa d'aigua per un comptador de 6,3 m3./h. de 40 mm de
diàmetre,  s'inclou despeses financeres per avançament del pagament.

P- 39

(MIL SIS-CENTS EUROS)

 €150,00uFJM34BE4 Ventosa embridada de diàmetre nominal 40 mm, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, preu alt i
muntada en pericó de canalització soterrada

P- 40

(CENT CINQUANTA EUROS)

 €870,48UFJSAU026 Programador electrònic per a 4 zones de reg, model DIALOG 12 de Rain-Bird o equivalent, amb
triple programa A,B,C, pantalla LCD, programació de 1 minut a 12 hores, alimentació a 230V. De
muntatge superficial, en armari metàl.lic resistent a la intemperie amb tanca de seguretat i base de
formigó. Inclou transformador a 24V, bateria recargable, cablejat interior i accesoris de fixació i
connexio. Instal.lat i programat segons instruccions del fabricant i de la porpietat.

P- 41

(VUIT-CENTS SETANTA EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

 €140,40UFJSAU027 Sensor de pluja MINI-CLIK II de Rain-Brid o equivalent, per a instal.lació exterior. Inclou caixa de
protecció antivandàlica, accessoris de fixació i connexio. Instal.lat i connectat.

P- 42

(CENT QUARANTA EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
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 €637,37uFM212118 Hidrant de columna humida, amb dues sortides de 45 a 55 mm de diàmetre i de 3´´ de diàmetre de
connexió a la canonada, muntat a l'exterior

P- 43

(SIS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

 €221,04uFN12D324 Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 100 mm, de 10 bar de PN, de
bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada

P- 44

(DOS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

 €70,09UFN319324 Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt,
muntada en pericó de canalització soterrada

P- 45

(SETANTA EUROS AMB NOU CENTIMS)

 €348,68uFN32D324 Vàlvula d'esfera manual amb brides, de diàmetre nominal 100 mm, de 10 bar de PN, de bronze,
preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada

P- 46

(TRES-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

 €63,00uFQBANC Subministrament i col·locació de banc de pedra, model Toledo o similar, aprox 296x75x45 cm,
acabat polit color s/mostra i col·locat simplemement recolzat. Tot s/especificacions de projecte i/o
normativa que li sigui
d'aplicació.

P- 47

(SEIXANTA-TRES EUROS)

 €85,50uFQ21U020 Paperera 60 L formada per un tubular d'acer galvanitzat de 20 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix,
una planxa perforada de 2 mm de gruix i perforacions de 5 mm de diàmetre, una planxa de base
de paperera de 3 mm de gruix amb dues perforacions de 8 mm de diàmetre per al desguàs, 2
eixos de gir, un tubular d'acer galvanitzat de 30 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, un suport de
paperera format per un tubular rodó d'acer galvanitzat de 40 mm de diàmetre i 2 mm de gruix
recolzat sobre l'ancoratge tubular i roblonat a l'ancoratge tubular d'acer galvanitzat separats 435
mm entre eixos, ancoratge format per un tubular rodó d'acer galvanitzat de 35 mm de diàmetre, 3
mm de gruix i 30 cm de longitud col·locat empotrat a la solera de formigó amb el junt tubular-granit
amorterat, un ancoratge tubular d'acer galvanitzat de 40 mm de diàmetre, 2 mm de gruix i 5 cm de
longitud soldat a l'ancoratge tubular d'acer galvanitzat, reblons d'alumini per unir el suport de la
paperera i l'ancoratge i peces de granit de 40 x 40 x 15 cm amb perforacions de 45 mm de
diàmetre separades entre eixos 435 mm

P- 48

(VUITANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

 €182,22uFQ42AE10 Pilona extraïble d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma cilíndrica,
de 1000 mm d'alçària i 100 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó

P- 49

(CENT VUITANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

 €65,49UFR2GU020 EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1 M, AMB
MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A
60 CM D'AMPLÀRIA DE TREBALL, CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA
SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT, CÀNON D'ABOCAMENT I
COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I GEOTÈXTIL

P- 50

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

 €39,00M3FR3PP050 APORTACIO I INCORPORACIO DE TERRA VEGETAL ADOBADA A GRANEL, AMB
MINICARREGADORA SOBRE PNEUMATICS

P- 51

(TRENTA-NOU EUROS)

 €68,32uFR421229 Subministrament de Celtis australisde perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

P- 52

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

 €75,87uFR469J3B Subministrament de Cupressus sempervirens d'alçària de 200 a 250 cm, en contenidor de 25 a 50
l

P- 53

(SETANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

 €67,53uFR472N39 Subministrament de Pinus pinea d'alçària de 150 a 175 cm, en contenidor  de 10 a 35 lP- 54
(SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

 €10,87uFR4916A6 Subministrament d'Abelia grandiflora (x) Prostrata d'alçària 40 a 60 cm, en contenidor de 10 lP- 55
(DEU EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)
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 €1,43uFR4H3433 Subministrament de Rosmarinus officinalis d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,5 lP- 56
(UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

 €1,64UFR66U003 PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR D'1 A 3 LITRES, INCLOU OBERTURA DE SOT DE
0,40X0,40 M I RETIRADA DE TERRES A ABOCADOR AUTORITZAT

P- 57

(UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

 €0,36m2FR713A0H Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora
de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície  de 2000 a 5000 m2, i la primera sega

P- 58

(ZERO EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

 €278,46uFRF25011 Muntatge de by-pass general en pericó format per 3 claus de tancament 2 i bay-pass, i
electrovàlvula+solenoide amb pericó i tapa, totalment colocat i conexionat a cable de programador
de reg, tot amb accesori i peces de llautó per a reg de goteig.

P- 59

(DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

 €231,82uFRF25012 Muntatge de by-pass sectorial de reg per a degoteig format per vàlvules de pas, bay-pass,
electrovàlvula+solenoide , filtre i vàlvula de reducció de pressió amb pericó i tapa, totalment
colocat i conexionat a cable de programador de reg, tot amb accesori i peces de llautó.

P- 60

(DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

 €2,34m3G221U010 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment
fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 61

(DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

 €2,73m3G221U112 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca,
amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 62

(DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

 €90,60uG222CA01 Cata per a localització de serveis amb mitjans mecànics i manuals, inclòs senyalització i
aixecament topogràfic

P- 63

(NORANTA EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

 €5,91m3G222U102 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses
part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 64

(CINC EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

 €5,13m3G226U020 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació al 100% PM, mesurat sobre perfil
teòric

P- 65

(CINC EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

 €1,24m3G226U030 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 66

(UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

 €6,96m3G227U110 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de préstec, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al
100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

P- 67

(SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

 €3,89m3G228U010 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra,
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric

P- 68

(TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

 €31,22m3G228U200 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 69

(TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

 €70,20m3G3Z1U030 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota
fonaments o rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat

P- 70

(SETANTA EUROS AMB VINT CENTIMS)
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 €23,71m3G921202L Subbase de tot-u artificial, col.locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 100 % del
PM

P- 71

(VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

 €23,71m3G921203L Subbase de tot-u natural, col.locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 100 % del
PM

P- 72

(VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

 €18,10mG9650005 Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada

P- 73

(DIVUIT EUROS AMB DEU CENTIMS)

 €15,70mG974U020 Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la
vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

P- 74

(QUINZE EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

 €84,80uG991U010 Escossells de 104x104 cm de secció interior, format amb peces prefabricades de formigó de
120x20x8 cm, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment acabat

P- 75

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

 €35,70m2G9F1U005 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de forma i dimensions segons
plànols, inclòs refinat i compactació del terreny, llit de morter de 3 cm i totes les feines adients

P- 76

(TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

 €28,66tG9H1U012 Mescla bituminosa en calent D-12, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

P- 77

(VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

 €26,90tG9H1U120 Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

P- 78

(VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

 €0,42M2G9J1U010 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus eciP- 79
(ZERO EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

 €0,26M2G9J1U020 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ecr-1P- 80
(ZERO EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

 €15,43m2GBA32001 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges
de vèrtexs de illetes sobre els paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

P- 81

(QUINZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

 €47,88uGBB1U100 Placa triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

P- 82

(QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

 €70,19uGBB1U120 Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant
HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

P- 83

(SETANTA EUROS AMB DINOU CENTIMS)

 €13,36mGD571110 Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplària i 0,33 m de fondària, amb un revestiment mínim de
10 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

P- 84

(TRETZE EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

 €140,96uGD5J5398 Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i
lliscada per dins i esquerdejat per fora amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

P- 85

(CENT QUARANTA EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)
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 €17,52mGD7FC374 Tub de PE de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col.locat al
fons de la rasa

P- 86

(DISSET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

 €27,29mGD7FC375 Tub de PEde 500 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col.locat al
fons de la rasa

P- 87

(VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

 €37,90mGD7FC378 Tub de PE de 630 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col.locat al
fons de la rasa

P- 88

(TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

 €335,58uGDD1U010 Pou de registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i
tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols

P- 89

(TRES-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

 €95,95mGDD1U110 Suplement per major alçària de 1,60 m de pou de registre de 80 cm de diàmetre, amb anells
prefabricats de formigó, inclòs part proporcional de graons

P- 90

(NORANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

 €5,36mGFB1U511 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 110 mm per a PN 6 bar, amb unions
termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons
de la rasa i provat

P- 91

(CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

 €4,19mGG31450V Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE
21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a obra, estesa
en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

P- 92

(QUATRE EUROS AMB DINOU CENTIMS)

 €20,65mP072V02 Canalització per xarxa eléctrica de 2 conductes de polietilè de 160 mm de diàmetre, en prisma de
formigó de 15 MPa col·locats en files de 2 tubs totalment col·locats inclosa part proporcional
d'obturadors necessaris i cinta de senyalització

P- 93

(VINT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

 €14.500,00uP072V20 Edifici prefabricat per a ubicació de Centre de Transformació de M.T., PFU Ormazabal o similar,
amb envolvent prefabricada de formigó monobloc, totalment instal·lat a obra.

P- 94

(CATORZE MIL CINC-CENTS EUROS)

 €1.627,51uP074V08 Construcció de registre format per un element prefabricat de formigó tipus ´´H´´ i ´M´´ de
109x90x107 cm de dimensions interiors lliures de 1860 Kg de pes, homologada per la companyia
Telefonica , col·locat sobre una solera de formigó de neteja de 10 cm de gruix, incloent excavació
de pou, càrrega, transport de terres a l'abocador i canon d'abocament. Subministrament i
col·locació de marc i tapa formada per quatre mòduls de formigó 104x30,6 cm. Totalment
acabada

P- 95

(MIL SIS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

 €26,87mP074V13 Canalització de telecomunicacions de 4 conductors de PVC de 110 mm de diàmetre en prisma de
formigó de 20 MPa col·locats en 2 files, totalment col·locats inclosa part proporcional d'obturadors
necessaris, mandrilat i cinta de senyalització

P- 96

(VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

 €19,20mP074V14 Canalització de telecomunicacions de 2 conductors de PVC de 110 mm de diàmetre en prisma de
formigó de 20 MPa, totalment col·locats inclosa part proporcional d'obturadors necessaris,
mandrilat i cinta de senyalització

P- 97

(DINOU EUROS AMB VINT CENTIMS)

 €205,04uP081012 Muntatge de pericó de neteja de 40x40 format per 1 claus de tancament amb racor 1 1/2'', i
vàlvula1 '', totalment colocat i conexionat a clavegueram o drenatge.

P- 98

(DOS-CENTS CINC EUROS AMB QUATRE CENTIMS)
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 €2,33mP524S240 Subministrament i col.locació de placa de polietilè amb l'anagrama de la companyia per a
senyalització per a circuit de mt/bt

P- 99

(DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

 €38.480,63uPAS001 Cobrament íntegre de la partida alçada de l'Estudi de Seguretat i Salut del conjunt de l'obra.P- 100
(TRENTA-VUIT MIL QUATRE-CENTS VUITANTA EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

 €10.463,69USEG1U050 Subministrament i col·locació de transformador de 630 kVAP- 101
(DEU MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

Barcelona, Juny 2012

Ricard Josa i Soler
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m3E211U020 Enderroc complert de volumen aparent d'edificació fins a cota de
fonamentació o soleres, amb estructura d'acer, inclòs instal.lacions i
canalitzacions existents, amb mitjans manual i mecanic, sense clasificació del
residu, carrega sobre camió o contenidor, transport i descarrega a l'abocador
controlat

P- 1  €11,03

B2RA3400 Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de residus inerts  €1,06800
Altres conceptes 9,96 €

m2E2211022 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica
sobre camió

P- 2  €1,63

Altres conceptes 1,63 €

M3F228V010 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO D'APORTACIO,
AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

P- 3  €32,67

B0111000 Aigua  €0,04850
B0321000 Sauló sense garbellar  €19,02000

Altres conceptes 13,60 €

m2F2317505 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més de 2 i fins a 3 m
d'amplària, amb puntals metàl.lics i fusta, per a una protecció del 30%

P- 4  €12,45

B0A31000 Clau acer  €0,07770
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €1,24740
B0D625A0 Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos  €0,11492

Altres conceptes 11,01 €

m3F9365H11 Base de formigó fck=15 MPa/b/20/i, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat

P- 5  €79,37

B060U320 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport
a l'obra

 €68,60700

Altres conceptes 10,76 €

mF96511C5 Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per
a vianants A1 de 20x14 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió
H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter M-5

P- 6  €22,19

B064500C Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €3,39139

B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,08255

B96511C0 Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants
A1 de 20x14 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió S (R-3.5 MPa), segons UNE-EN 1340

 €6,06900

Altres conceptes 12,65 €

MF981U025 Gual per a vianants model r-120, recte, de pedra granitica gris quintana, gris
pirineos o ochavo jaspe, amb les cares vistes flamejades, format per rampes
de 121.8x40x6 cm, inclos part proporcional de caps de remat i forats per a
papereres i semafor, col.locat sobre solera de formigo de resistencia 20
n/mm2 de 10 cm de gruix

P- 7  €176,35

B060U320 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport
a l'obra

 €7,84080

B981U025 Gual per a vianants model r-120, recte de pedra granitica gris quintana, gris
pirineos o ochavo jaspe, amb les cares vistes flamejades, format per rampes
de 121.8x40x6 cm, inclos part proporcional de caps de remat i forats per a
papereres i semafor, col.locat sobre solera de formigo de resistencia 15
n/mm2 de 10 cm de gruix

 €124,80000

Altres conceptes 43,71 €
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m3F9AQU210 Paviment de sorra garbellada de 3 a 5 mm cantell rodo, seguint
especificacions de paviments, estesa i anivellament del material amb mitjans
mecanics

P- 8  €37,64

B031U210 Sorra garbellada 3- 5 mm, cantell rodó, neta, sense argila  €15,03050
Altres conceptes 22,61 €

m2F9E13204 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt,
col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i
beurada de ciment pòrtland

P- 9  €21,33

B0111000 Aigua  €0,00970
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
 €0,26018

B9E13200 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt  €6,18120
Altres conceptes 14,88 €

m2F9V1UA40 Llosa de peces de pedra natural de gres per a formació de graons d'escala,
serrada i sense polir, de 40 mm de gruix, col·locades amb morter de ciment
1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 10  €70,02

B0G1UA01 Paviment de peces de pedra natural de gres serrada i sense polir, de 40 mm
de gruix

 €44,93100

Altres conceptes 25,09 €

mFBA13110 Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/5,5, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

P- 11  €0,46

B8ZB1000 Pintura reflectora per a senyalització  €0,09190
BBM1M000 Microesferes de vidre  €0,02592

Altres conceptes 0,34 €

mFBA1G110 Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

P- 12  €0,83

BBA11000 Pintura reflectora per a senyalització  €0,38900
BBA1M000 Microesferes de vidre  €0,09614

Altres conceptes 0,34 €

mFBA21211 Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 40 cm 0,8/0,4, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament
manual

P- 13  €1,85

B8ZB1000 Pintura reflectora per a senyalització  €0,91627
BBM1M000 Microesferes de vidre  €0,24565

Altres conceptes 0,69 €

m2FBA31110 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

P- 14  €8,33

BBA11000 Pintura reflectora per a senyalització  €3,88844
BBA1M000 Microesferes de vidre  €0,94212

Altres conceptes 3,50 €

MFBBZ1220 Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a
terra formigonat

P- 15  €33,27

BBMZ1C20 SUPORT DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 100X50X3 MM, PER A
SENYALITZACIÓ VERTICAL

 €28,73000

Altres conceptes 4,54 €

uFD5ZBJA4 Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de 780x340x40 mm i 41 kg de pes i
col·locada amb morter

P- 16  €66,81

B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €1,57240

BD5ZBJA0 Reixa fixa per a embornal, de fosa grisa de 780x340x40 mm i 41 kg de pes  €50,70000
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Altres conceptes 14,54 €

MFD7FF575 Tub de PVC de 800 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb
perfil rígid nervat exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

P- 17  €50,20

BD7FF570 TUB DE PVC DE 800 MM DE DIÀMETRE NOMINAL DE FORMACIÓ
HELICOÏDAL AMB PERFIL RÍGID NERVAT EXTERIORMENT, PER ANAR
FORMIGONAT AMB UNIÓ ELÀSTICA AMB MASSILLA ADHESIVA DE
POLIURETÀ

 €48,29000

Altres conceptes 1,91 €

mFDG5CV02 Canalització amb 2 tubs de polietilè corrugat exterior i llis interior de D 160
mm amb guies de plàstic, inclòs rebliment amb formigó de resistència 10
N/mm2 i col·locació de dues bandes de protecció i avís de plàstic a la part
superior de la rasa

P- 18  €19,65

B0602220 Formigó de resistència 10 N/mm2, de consistència plàstic i grandària
màxima del granulat 20 mm

 €7,74300

BG22TP10 TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA
LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA , RESISTÈNCIA
A L'IMPACTE DE 40 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

 €6,48000

Altres conceptes 5,43 €

mFDG5CV05 Canalitzacio amb un tub de polietile corrugat exterior i llis interior de d 90 mm
amb guies de plastic, inclos conductor de coure nu de 35 mm2 de secció i
col.locacio de dos bandes de proteccio i avis de plastic a la part superior de la
rasa

P- 19  €4,15

BG25CV02 Tub de polietile corrugat exterior i llis interior de d 90 mm amb guia de
plastic, part proporcional d'accessoris de col.locacio i banda de proteccio i
avis de plastic

 €1,50000

BG380900 Conductor de coure nu, unipolar d'1 x 35 mm2  €0,90000
Altres conceptes 1,75 €

mFDG5CV06 Canalització protegida amb formigó amb dos tubs de polietile corrugat
exterior i llis interior de d 90 mm amb guies de plàstic, inclòs conductor de
coure nu de 35 mm2 de secció i col.locació de dues bandes de protecció i
avís de plàstic a la part superior de la rasa

P- 20  €6,90

BG25CV02 Tub de polietile corrugat exterior i llis interior de d 90 mm amb guia de
plastic, part proporcional d'accessoris de col.locacio i banda de proteccio i
avis de plastic

 €3,00000

BG380900 Conductor de coure nu, unipolar d'1 x 35 mm2  €1,80000
Altres conceptes 2,10 €

mFDK21111 Estesa simple de dos circuits 3x1x240+1x150P- 21  €45,94

Sense descomposició 45,94 €

uFDK256F3 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

P- 22  €59,30

B0312500 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm  €0,19539
B060U310 Formigó hm-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs

transport a l'obra
 €13,13356

B0DF7G0A Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a
150 usos

 €0,87609

B0F1D2A1 MAÓ CALAT, DE 29X15X10 CM, PER A REVESTIR  €2,42088
Altres conceptes 42,67 €

uFDKZ3154 Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i
de 25 kg de pes, col·locat amb morter

P- 23  €25,47

B0704200 Morter m-4a ( 4 n/mm2 ) a granel  €0,89160
BDKZ3150 Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i

de 25 kg de pes
 €12,13000
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Altres conceptes 12,45 €

mFFB1A425 Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

P- 24  €22,40

BFB1A400 Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de
10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

 €2,50920

BFWB1A42 Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 75 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, 10 bar de pressió nominal, per a soldar

 €9,24300

BFYB1A42 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
alta, de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal,
soldat

 €0,27000

Altres conceptes 10,38 €

mFFB1C325 Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 6
bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

P- 25  €23,08

BFB1C300 Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 6
bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 12201-2

 €2,40720

BFWB1C32 Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, 6 bar de pressió nominal, per a soldar

 €8,83800

BFYB1C32 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
alta, de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal,
soldat

 €0,26000

Altres conceptes 11,57 €

mFFB1E325 Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 6
bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

P- 26  €28,15

BFB1E300 Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de
6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 12201-2

 €3,36600

BFWB1E32 Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, 6 bar de pressió nominal, per a soldar

 €11,62500

BFYB1E32 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal,
soldat

 €0,39000

Altres conceptes 12,77 €

mFFB1F325 Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 6
bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

P- 27  €29,93

BFB1F300 Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de
6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 12201-2

 €4,33500

BFWB1F32 Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 125 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, 6 bar de pressió nominal, per a soldar

 €10,72800

BFYB1F32 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
alta, de 125 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal,
soldat

 €0,50000

Altres conceptes 14,37 €

mFFB1J325 Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 6
bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

P- 28  €41,75

BFB1J300 Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de
6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 12201-2

 €7,17060

BFWB1J32 Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 160 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, 6 bar de pressió nominal, per a soldar

 €15,80400

BFYB1J32 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
alta, de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal,
soldat

 €0,82000

Altres conceptes 17,96 €
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mFFB1L325 Tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 6
bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

P- 29  €82,64

BFB1L300 Tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de
6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 12201-2

 €11,07720

BFWB1L32 Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 200 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, 6 bar de pressió nominal, per a soldar

 €30,36400

BFYB1L32 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
alta, de 200 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal,
soldat

 €1,30000

Altres conceptes 39,90 €

mFFB29355 Tub de polietilè alimentari de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre nominal
exterior, 10 bar de pressió nominal, segons UNE 53-131-90, connectat a
pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

P- 30  €10,29

BFB29300 Tub de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre nominal, de 6 bar
de pressió nominal segons UNE 53-131-90

 €3,37620

BFWB2905 Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

 €2,79000

BFYB2905 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
baixa, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

 €0,19000

Altres conceptes 3,93 €

mFFGG2X001 Cinta de plàstic per a senyalització de serveisP- 31  €0,33

Sense descomposició 0,33 €

uFG112592 Subministrament i col·locació de caixa general de protecció de polièster
reforçat amb borns bimetàl.lics, de 160 A, segons esquema unesa número 7 i
muntada superficialment. Aparellatge Merlin Gerin. Incloses totes les feines i
materials necessaris per la seva correcta col·locació

P- 32  €225,09

BG112590 Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetàl.lics, de
160 A, segons esquema Unesa número 7

 €176,12000

BGW11000 Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció  €10,33000
Altres conceptes 38,64 €

uFGD1432E Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de
gruix, de 2500 mm de llargària i de 17,3 mm de diàmetre, clavada a terra

P- 33  €30,54

BGD14320 Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de
llargària, de 17,3 mm de diàmetre, de 300 µm

 €17,56000

BGYD1000 Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra  €3,47000
Altres conceptes 9,51 €

mFGG2X001 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLAQUES DE POLIETILÈ DE
PROTECCIÓ I PLÀSTIC DE SENYALITZACIÓ DEL CABLEJAT,
HOMOLOGATS PER LA COMPANYIA I COL·LOCATS SEGONS LA SEVA
NORMATIVA.

P- 34  €2,16

Sense descomposició 2,16 €

UFHGAE142 SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIO I CONNEXIONAT DE CENTRE DE
COMANDAMENT PREPARAT PER A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA,
CONSTITUIT PER ARMARI D'ACER INOXIDABLE EQUIPAT AMB
COMPTADORS DE DOBLE TARIFA I REACTIVA, CONTROL
CENTRALITZAT VIA RADIO AMB ANTENA INTEGRADA, EQUIPS
COMPACTES DE PROTECCIO I ESTABILITZADOR REGULADOR DE
FLUXE DE FINS A 25 KVA PER A UNA POTENCIA DE CONTRACTACIO
DE FINS A 31,5 KW

P- 35  €14.914,57

BHG1E210 Centralitzacio d'escomeses via radi  €2.596,51000
BHG2E020 Subministrament, col.locacio i connexionat de centre de comandament amb

equips compactes de protecció, per una potencia de contractació de fins 15
kW amb reductor de flux en capçalera.

 €7.500,00000

BHG3E030 REGULADOR DE FLUXE 30 KVA 20 KW  €4.486,46000
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Altres conceptes 331,60 €

UFHGAE143 Escomesa de baixa tensió per a quadre de comandament de l'enllumenat
públic, inclòs caixa general de protecció, obra civil, conductor, connexions i
drets de companyia, legalitzada

P- 36  €3.870,50

Sense descomposició 3.870,50 €

uFHM1E055 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 12 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, col·locada
sobre dau de formigó, inclosa l'execució de la cimentació, gruament,
anivellament, instal·lació de presa a terra, instal·lació elèctrica completa de
l'interior del suport i transport de terres sobrants a l'abocador

P- 37  €716,55

B0608220 FORMIGO HA-25, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM

 €41,60240

BG212910 TUB RÍGID DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE
DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA
DIELÈCTRICA DE 2000 V

 €0,76200

BG22RJ10 TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 100 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

 €2,08800

BG312300 CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV,
BIPOLAR DE SECCIÓ 2X2,5 MM2

 €8,49600

BG380900 Conductor de coure nu, unipolar d'1 x 35 mm2  €2,16000
BG3ZE110 TERMINAL PER A CABLE DE COURE DE 35 MM2  €2,32000
BG46E010 CAIXA DE CONNEXIONS I TALLACIRCUITS PER A UNA O DUES

LAMPADES
 €10,55000

BGD2E010 PLACA PRESA DE TERRA DE 500 X 500 X 3 MM  €11,24000
BGDZE020 CARTUTX PER A SOLDADURA CADWELD  €1,17000
BGDZE030 SALS DE SULFAT DE SODI I MAGNESI  €0,62000
BHM1E055 COLUMNA METAL.LICA TRONCOCONICA TOTALMENT GALVANITZADA

DE 12 M D'ALÇARIA, PLANXA DE 4 MM, AMB BASE PLATINA, PER
ANAR MUNTADA AMB PERNS D'ANCORATGE SOBRE DAU DE
FORMIGO

 €487,13000

BHMZ1006 CONJUNT DE QUATRE PERNS PER A CIMENTACIO  €15,25000
Altres conceptes 133,16 €

uFHN3E113 Col·locació de luminària tancada amb vidre refractor constituida per cos
d'alumini fos i reflector independent, amb equip incorporat, per a làmpada de
vapor de sodi de pressió alta de 150 w, inclòs el connexionat i orientació de
la luminària. Totalment col·locada sobre suport i en perfecte funcionament

P- 38  €206,44

BHN0E110 LLUMINARIA TANCADA AMB VIDRE REFRACTOR CONSTITUIDA PER
COS D'ALUMINI FOS I REFLECTOR INDEPENDENT PER A LAMPADA
DE VAPOR DE SODI DE PRESSIO ALTA DE 250 W AMB EQUIP
INCORPORAT

 €172,56000

BHU3E031 LAMPADA DE VAPOR DE SODI DE PRESSIO ALTA DE 150 W, PLUS  €16,64000
Altres conceptes 17,24 €

PAFJM0X003 Concertació i contractació d'escomesa d'aigua per un comptador de 6,3
m3./h. de 40 mm de diàmetre, s'inclou despeses financeres per avançament
del pagament.

P- 39  €1.600,00

Sense descomposició 1.600,00 €

uFJM34BE4 Ventosa embridada de diàmetre nominal 40 mm, de 16 bar de pressió de
prova, de fosa, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada

P- 40  €150,00

BJM34BE0 Ventosa per a embridar de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
pressió de prova, de fosa, preu alt

 €132,05000

Altres conceptes 17,95 €
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UFJSAU026 Programador electrònic per a 4 zones de reg, model DIALOG 12 de Rain-Bird
o equivalent, amb triple programa A,B,C, pantalla LCD, programació de 1
minut a 12 hores, alimentació a 230V. De muntatge superficial, en armari
metàl.lic resistent a la intemperie amb tanca de seguretat i base de formigó.
Inclou transformador a 24V, bateria recargable, cablejat interior i accesoris de
fixació i connexio. Instal.lat i programat segons instruccions del fabricant i de
la porpietat.

P- 41  €870,48

Sense descomposició 870,48 €

UFJSAU027 Sensor de pluja MINI-CLIK II de Rain-Brid o equivalent, per a instal.lació
exterior. Inclou caixa de protecció antivandàlica, accessoris de fixació i
connexio. Instal.lat i connectat.

P- 42  €140,40

Sense descomposició 140,40 €

uFM212118 Hidrant de columna humida, amb dues sortides de 45 a 55 mm de diàmetre i
de 3´´ de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior

P- 43  €637,37

BM212110 Hidrant de columna humida, amb dues sortides de 45 a 55 mm de diàmetre i
de 3´´ de diàmetre de connexió a la canonada

 €515,96000

BMY21000 Part proporcional d'elements especials per a hidrants  €1,71000
Altres conceptes 119,70 €

uFN12D324 Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 100 mm, de
10 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització
soterrada

P- 44  €221,04

BN12D320 Vàlvula de comporta manual amb brides, de 100 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de PN, de bronze, preu alt

 €163,98000

Altres conceptes 57,06 €

UFN319324 Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 10 bar de
PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

P- 45  €70,09

BN319320 Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, 10 bar de PN,
de bronze, preu alt

 €52,40000

Altres conceptes 17,69 €

uFN32D324 Vàlvula d'esfera manual amb brides, de diàmetre nominal 100 mm, de 10 bar
de PN, de bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada

P- 46  €348,68

BN32D320 Vàlvula d'esfera manual amb brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de PN, de bronze, preu alt

 €291,62000

Altres conceptes 57,06 €

uFQBANC Subministrament i col·locació de banc de pedra, model Toledo o similar,
aprox 296x75x45 cm, acabat polit color s/mostra i col·locat simplemement
recolzat. Tot s/especificacions de projecte i/o normativa que li sigui
d'aplicació.

P- 47  €63,00

Sense descomposició 63,00 €

uFQ21U020 Paperera 60 L formada per un tubular d'acer galvanitzat de 20 mm de
diàmetre i 1,5 mm de gruix, una planxa perforada de 2 mm de gruix i
perforacions de 5 mm de diàmetre, una planxa de base de paperera de 3 mm
de gruix amb dues perforacions de 8 mm de diàmetre per al desguàs, 2 eixos
de gir, un tubular d'acer galvanitzat de 30 mm de diàmetre i 2 mm de gruix,
un suport de paperera format per un tubular rodó d'acer galvanitzat de 40
mm de diàmetre i 2 mm de gruix recolzat sobre l'ancoratge tubular i roblonat
a l'ancoratge tubular d'acer galvanitzat separats 435 mm entre eixos,
ancoratge format per un tubular rodó d'acer galvanitzat de 35 mm de
diàmetre, 3 mm de gruix i 30 cm de longitud col·locat empotrat a la solera de
formigó amb el junt tubular-granit amorterat, un ancoratge tubular d'acer
galvanitzat de 40 mm de diàmetre, 2 mm de gruix i 5 cm de longitud soldat a
l'ancoratge tubular d'acer galvanitzat, reblons d'alumini per unir el suport de
la paperera i l'ancoratge i peces de granit de 40 x 40 x 15 cm amb
perforacions de 45 mm de diàmetre separades entre eixos 435 mm

P- 48  €85,50
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BQ21U020 PAPERERA 60 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT
DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM DE GRUIX, UNA PLANXA
PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5 MM DE
DIAMETRE, UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX
AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE DIAMETRE PER AL
DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE
30 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA
FORMAT PER UN TUBULAR RODO D'ACER GALVANITZAT DE 40 MM
DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX RECOLZAT SOBRE L'ANCORATGE
TUBULAR I ROBLONAT A L'ANCORATGE TUBULAR D'ACER
GALVANITZAT SEPARATS 435 MM ENTRE EIXOS, ANCORATGE
FORMAT PER UN TUBULAR RODO D'ACER GALVANITZAT DE 35 MM
DE DIAMETRE, 3 MM DE GRUIX I 30 CM DE LONGITUT COL.LOCAT
EMPOTRAT A LA SOLERA DE FORMIGO AMB EL JUNT
TUBULAR-GRANIT AMORTERAT, UN ANCORATGE TUBULAR D'ACER
GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE, 2 MM DE GRUIX I 5 CM DE
LONGITUT SOLDAT A L'ANCORATGE TUBULAR D'ACER GALVANITZAT,
REBLONS D'ALUMINI PER UNIR EL SUPORT DE LA PAPERERA I
L'ANCORATGE I PECES DE GRANIT DE 40 X 40 X 15 CM AMB
PERFORACIONS DE 45 MM DE DIAMETRE SEPARADES ENTRE EIXOS
435 MM

 €76,46000

Altres conceptes 9,04 €

uFQ42AE10 Pilona extraïble d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color negre
forja, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 100 mm de diàmetre,
ancorada amb dau de formigó

P- 49  €182,22

BQ42AE10 Pilona extraïble d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color negre
forja, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 100 mm de diàmetre, per a
encastar

 €144,80000

Altres conceptes 37,42 €

UFR2GU020 EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1 M,
AMB MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI
RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE TREBALL,
CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA SOBRE CAMIÓ,
TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT, CÀNON D'ABOCAMENT I
COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I GEOTÈXTIL

P- 50  €65,49

B0331020 GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, PER A DRENS  €3,43350
B2RA1200 DISPOSICIÓ CONTROLADA A MONODIPÒSIT, DE TERRES  €4,48470
B7B111D0 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILÈ NO TEIXIT,

LLIGAT MECÀNICAMENT DE 140 A 190 G/M2
 €2,26800

Altres conceptes 55,30 €

M3FR3PP050 APORTACIO I INCORPORACIO DE TERRA VEGETAL ADOBADA A
GRANEL, AMB MINICARREGADORA SOBRE PNEUMATICS

P- 51  €39,00

BR3P1110 TERRA VEGETAL ADOBADA, A GRANEL  €36,74040
Altres conceptes 2,26 €

uFR421229 Subministrament de Celtis australisde perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules
NTJ

P- 52  €68,32

BR421229 Celtis australis de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

 €68,32000

Altres conceptes 0,00 €

uFR469J3B Subministrament de Cupressus sempervirens d'alçària de 200 a 250 cm, en
contenidor  de 25 a 50 l

P- 53  €75,87

BR469J3B Cupressus sempervirens d'alçària de 200 a 250 cm, en contenidor de 25 a
50 l

 €75,87000

Altres conceptes 0,00 €

uFR472N39 Subministrament de Pinus pinea d'alçària de 150 a 175 cm, en contenidor de
10 a 35 l

P- 54  €67,53
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BR472N39 Pinus pinea d'alçària de 150 a 175 cm, en contenidor  de 10 a 35 l  €67,53000
Altres conceptes 0,00 €

uFR4916A6 Subministrament d'Abelia grandiflora (x) Prostrata d'alçària 40 a 60 cm, en
contenidor de 10 l

P- 55  €10,87

BR4916A6 Abelia grandiflora (x) Prostrata d'alçària 40 a 60 cm, en contenidor de 10 l  €10,87000
Altres conceptes 0,00 €

uFR4H3433 Subministrament de Rosmarinus officinalis d'alçària de 20 a 30 cm, en
contenidor d'1,5 l

P- 56  €1,43

BR4H3433 Rosmarinus officinalis d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,5 l  €1,43000
Altres conceptes 0,00 €

UFR66U003 PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR D'1 A 3 LITRES, INCLOU
OBERTURA DE SOT DE 0,40X0,40 M I RETIRADA DE TERRES A
ABOCADOR AUTORITZAT

P- 57  €1,64

Altres conceptes 1,64 €

m2FR713A0H Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ
07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i
superfície  de 2000 a 5000 m2, i la primera sega

P- 58  €0,36

BR4U1H00 Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N  €0,05050
Altres conceptes 0,31 €

uFRF25011 Muntatge de by-pass general en pericó format per 3 claus de tancament 2 i
bay-pass, i electrovàlvula+solenoide amb pericó i tapa, totalment colocat i
conexionat a cable de programador de reg, tot amb accesori i peces de llautó
per a reg de goteig.

P- 59  €278,46

BFWB2605 Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

 €5,76000

BN32B420 Vàlvula d'esfera manual cos de pvc, per a ø 32 mm, muntada a rosca dins
de pericó.

 €46,17000

BN631010 Electrovàlvula de 1 1/2'' amb regulador de cabdal, components en acer
inoxidable, cos de fibra de vidre  i nylon.

 €63,65000

FDK256F3 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

 €59,30464

FDKZ3179 Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i
de 52 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

 €47,92478

Altres conceptes 55,65 €

uFRF25012 Muntatge de by-pass sectorial de reg per a degoteig format per vàlvules de
pas, bay-pass, electrovàlvula+solenoide , filtre i vàlvula de reducció de
pressió amb pericó i tapa, totalment colocat i conexionat a cable de
programador de reg, tot amb accesori i peces de llautó.

P- 60  €231,82

BFWB2605 Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

 €2,88000

BN32B420 Vàlvula d'esfera manual cos de pvc, per a ø 32 mm, muntada a rosca dins
de pericó.

 €15,39000

BN631010 Electrovàlvula de 1 1/2'' amb regulador de cabdal, components en acer
inoxidable, cos de fibra de vidre  i nylon.

 €63,65000

BN3AX425 Vàlvula reductora de pressió per a una rang de 0,5 a 10 bar, amb rosca, de
diàmetre nominal 1 1/2´´, de 16 bar de PN, de bronze, muntada en pericó de
canalització soterrada.

 €48,67000

FDK256F3 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

 €59,30464

FDKZ3159 Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil de 420x420x40 mm i
de 25 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

 €26,35719

Altres conceptes 15,57 €
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m3G221U010 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o
lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 61  €2,34

Altres conceptes 2,34 €

m3G221U112 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts
proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 62  €2,73

Altres conceptes 2,73 €

uG222CA01 Cata per a localització de serveis amb mitjans mecànics i manuals, inclòs
senyalització i aixecament topogràfic

P- 63  €90,60

Altres conceptes 90,60 €

m3G222U102 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans
mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 64  €5,91

Altres conceptes 5,91 €

m3G226U020 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació al 100% PM,
mesurat sobre perfil teòric

P- 65  €5,13

B0111000 Aigua  €0,04850
B03DU001 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra  €3,88800

Altres conceptes 1,19 €

m3G226U030 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

P- 66  €1,24

B0111000 Aigua  €0,04850
Altres conceptes 1,19 €

m3G227U110 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de préstec, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o
sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil
teòric

P- 67  €6,96

B0111000 Aigua  €0,04850
B03DU103 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport a l'obra  €5,55600

Altres conceptes 1,36 €

m3G228U010 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent
de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 68  €3,89

B0111000 Aigua  €0,04850
B03DU005 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la

pròpia obra
 €0,45600

Altres conceptes 3,39 €

m3G228U200 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

P- 69  €31,22

B0111000 Aigua  €0,04850
B031U030 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm  €27,28800

Altres conceptes 3,88 €

m3G3Z1U030 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a
regularització sota fonaments o rebliments, inclòs la preparació de la base
d'assentament, col·locació i vibrat

P- 70  €70,20
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B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €62,76900

Altres conceptes 7,43 €

m3G921202L Subbase de tot-u artificial, col.locada amb motoanivelladora i piconatge del
material al 100 % del PM

P- 71  €23,71

B0111000 Aigua  €0,04850
B0372000 Tot-u natural  €20,12500

Altres conceptes 3,54 €

m3G921203L Subbase de tot-u natural, col.locada amb motoanivelladora i piconatge del
material al 100 % del PM

P- 72  €23,71

B0111000 Aigua  €0,04850
B0372000 Tot-u natural  €20,12500

Altres conceptes 3,54 €

mG9650005 Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó rectes
i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

P- 73  €18,10

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €3,94548

B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants  €1,76862
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,84000
B0DZA000 Desencofrant  €0,03600
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €0,12000
B9651U05 Peça de formigó per a vorada, de 12-15x25 cm, tipus T-2 sèrie 1a  €3,92700

Altres conceptes 7,46 €

mG974U020 Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm d'amplada i 8 cm de
gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment col·locada

P- 74  €15,70

B051U012 Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1  €0,07525
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,

consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €4,78240

B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants  €0,58954
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,42000
B0DZA000 Desencofrant  €0,01800
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €0,06000
B974U020 Rigola de morter de ciment de color blanc, de 30 cm d'amplada i 8 cm de

gruix
 €5,41800

Altres conceptes 4,34 €

uG991U010 Escossells de 104x104 cm de secció interior, format amb peces
prefabricades de formigó de 120x20x8 cm, inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment acabat

P- 75  €84,80

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €12,07556

B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants  €5,64274
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €4,03200
B0DZA000 Desencofrant  €0,17280
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €0,57600
B991U002 Peça per a escossells de 120x20x8 cm  €33,24000

Altres conceptes 29,06 €

m2G9F1U005 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de forma i
dimensions segons plànols, inclòs refinat i compactació del terreny, llit de
morter de 3 cm i totes les feines adients

P- 76  €35,70

B031U100 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm  €0,09460



Sector industrial Boades

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 12Data: 14/06/12

NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU

B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants  €2,52660
B9F1UC10 Llambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de qualsevol forma i

dimensions, sèrie 1
 €10,16940

Altres conceptes 22,91 €

tG9H1U012 Mescla bituminosa en calent D-12, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum

P- 77  €28,66

B9H1U012 Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat calcàri, inclòs filler, sense
incloure betum, a peu de planta asfàltica

 €21,27000

Altres conceptes 7,39 €

tG9H1U120 Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum

P- 78  €26,90

B9H1U120 Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, sense
incloure betum, a peu de planta asfàltica

 €20,13000

Altres conceptes 6,77 €

M2G9J1U010 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus eciP- 79  €0,42

B055U003 Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus eci  €0,27600
Altres conceptes 0,14 €

M2G9J1U020 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ecr-1P- 80  €0,26

B055U001 Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ecr-1  €0,12000
Altres conceptes 0,14 €

m2GBA32001 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre els paviments, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge

P- 81  €15,43

B8ZBU100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials  €2,25400
B8ZBUU01 Microesferes de vidre  €0,39000

Altres conceptes 12,79 €

uGBB1U100 Placa triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

P- 82  €47,88

BBM1U100 Placa triangular de 70 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport

 €37,26000

Altres conceptes 10,62 €

uGBB1U120 Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada

P- 83  €70,19

BBM1U120 Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

 €59,07000

Altres conceptes 11,12 €

mGD571110 Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplària i 0,33 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 10 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

P- 84  €13,36

B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €8,39280

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm  €0,02376
B0A31000 Clau acer  €0,05550
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,28014
B0DZA000 Desencofrant  €0,03600

Altres conceptes 4,57 €
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uGD5J5398 Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de
maó calat, arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat per fora amb morter
mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre solera de 10
cm de formigó HM-20/P/20/I

P- 85  €140,96

B0111000 Aigua  €0,00291
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
 €0,77216

B0641080 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €3,59172

B0F1D2A1 MAÓ CALAT, DE 29X15X10 CM, PER A REVESTIR  €17,59989
Altres conceptes 118,99 €

mGD7FC374 Tub de PE de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil
rígid nervat exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica amb massilla
adhesiva de poliuretà i col.locat al fons de la rasa

P- 86  €17,52

BD7FC369 Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb
perfil rígid nervat exteriorment, per anar formigonat amb unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà

 €16,49000

Altres conceptes 1,03 €

mGD7FC375 Tub de PEde 500 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil
rígid nervat exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica amb massilla
adhesiva de poliuretà i col.locat al fons de la rasa

P- 87  €27,29

BD7FC370 Tub de PVC de 500 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb
perfil rígid nervat exteriorment, per anar formigonat amb unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà

 €26,26000

Altres conceptes 1,03 €

mGD7FC378 Tub de PE de 630 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil
rígid nervat exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica amb massilla
adhesiva de poliuretà i col.locat al fons de la rasa

P- 88  €37,90

BD7FC373 Tub de PVC de 630 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb
perfil rígid nervat exteriorment, per anar formigonat amb unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà

 €36,87000

Altres conceptes 1,03 €

uGDD1U010 Pou de registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 m d'alçària, inclòs solera de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell
d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i
graons, segons plànols

P- 89  €335,58

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €44,83500

B071UC01 Morter M-80  €2,60190
BDD1U002 Base prefabricada de pou de registre de D= 80 cm i 100 cm d'alçària, amb

forats per a tubs
 €39,28000

BDD1U022 Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 80 a 60 cm de diàmetre
i 60 cm d'alçària

 €27,06000

BDDZU002 Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a
càrrega de ruptura de 40 t

 €102,66000

BDDZU010 Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima
d'acer de 20 mm de diàmetre

 €21,64000

Altres conceptes 97,50 €

mGDD1U110 Suplement per major alçària de 1,60 m de pou de registre de 80 cm de
diàmetre, amb anells prefabricats de formigó, inclòs part proporcional de
graons

P- 90  €95,95

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €20,92300

B071UC01 Morter M-80  €2,23020
BDD1U012 Anell prefabricat de 80 cm de diàmetre i 50 cm d'alçària, per a pou de

registre
 €28,80000
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BDDZU010 Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima
d'acer de 20 mm de diàmetre

 €16,23000

Altres conceptes 27,77 €

mGFB1U511 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 110 mm per a PN 6 bar,
amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

P- 91  €5,36

B0111000 Aigua  €0,01067
BFB1U511 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 110 mm, PN 6, inclòs p.p.

de peces especials i accessoris
 €4,10970

Altres conceptes 1,24 €

mGG31450V Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1
kV 4x6 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització,
marcatge indeleble i material auxiliar necessari

P- 92  €4,19

BG31450U Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1
kV 4x6 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar necessari

 €2,35000

Altres conceptes 1,84 €

mP072V02 Canalització per xarxa eléctrica de 2 conductes de polietilè de 160 mm de
diàmetre, en prisma de formigó de 15 MPa col·locats en files de 2 tubs
totalment col·locats inclosa part proporcional d'obturadors necessaris i cinta
de senyalització

P- 93  €20,65

B0604220 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM

 €3,81360

BG2PE160 Tub pe, doble paret, corrugat exterior, llis interior, diámetre nominal 160 mm  €10,22000
Altres conceptes 6,62 €

uP072V20 Edifici prefabricat per a ubicació de Centre de Transformació de M.T., PFU
Ormazabal o similar, amb envolvent prefabricada de formigó monobloc,
totalment instal·lat a obra.

P- 94  €14.500,00

Sense descomposició 14.500,00 €

uP074V08 Construcció de registre format per un element prefabricat de formigó tipus
´´H´´ i ´M´´ de 109x90x107 cm de dimensions interiors lliures de 1860 Kg de
pes, homologada per la companyia Telefonica , col·locat sobre una solera de
formigó de neteja de 10 cm de gruix, incloent excavació de pou, càrrega,
transport de terres a l'abocador i canon d'abocament. Subministrament i
col·locació de marc i tapa formada per quatre mòduls de formigó 104x30,6
cm. Totalment acabada

P- 95  €1.627,51

B0604210 Formigo de resistencia 15 n/mm2, de consistencia plastica i grandaria
maxima del granulat 12 mm

 €30,24800

BDK1V01 Pericó prefabricat de formigó tipus ´´D´´ de 109x90x100 cm de dimensions
interiors lliures, incloent marc i tapes  

 €1.508,10000

Altres conceptes 89,16 €

mP074V13 Canalització de telecomunicacions de 4 conductors de PVC de 110 mm de
diàmetre en prisma de formigó de 20 MPa col·locats en 2 files, totalment
col·locats inclosa part proporcional d'obturadors necessaris, mandrilat i cinta
de senyalització

P- 96  €26,87

B0641080 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €11,53704

BG21V520 Tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre i 1,8 mm de gruix, amb grau 7 de
resistència al xoc, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

 €8,16000

BG8A0002 Cinta de senyalització per a canalitzacions de telecomunicacions  €0,56000
Altres conceptes 6,61 €
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mP074V14 Canalització de telecomunicacions de 2 conductors de PVC de 110 mm de
diàmetre en prisma de formigó de 20 MPa, totalment col·locats inclosa part
proporcional d'obturadors necessaris, mandrilat i cinta de senyalització

P- 97  €19,20

B0641080 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €7,94532

BG21V520 Tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre i 1,8 mm de gruix, amb grau 7 de
resistència al xoc, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

 €4,08000

BG8A0002 Cinta de senyalització per a canalitzacions de telecomunicacions  €0,56000
Altres conceptes 6,61 €

uP081012 Muntatge de pericó de neteja de 40x40 format per 1 claus de tancament
amb racor 1 1/2'', i vàlvula1 '', totalment colocat i conexionat a clavegueram o
drenatge.

P- 98  €205,04

BFWB2605 Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

 €2,88000

BN32B420 Vàlvula d'esfera manual cos de pvc, per a ø 32 mm, muntada a rosca dins
de pericó.

 €15,39000

BRF3X460 Vàlvula de descàrrega i rentage automàtica, amb rosca, de diàmetre
nominal 1/2´´, de 16 bar de PN, de bronze, muntada en pericó de
canalització soterrada i connectada a desguàs

 €82,94000

P081015 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

 €56,19844

P081016 Bastiment i tapa per a perico de serveis de fosa dúctil de 420x420x40 mm i
de 25 kg de pes, col.locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

 €25,24296

Altres conceptes 22,39 €

mP524S240 Subministrament i col.locació de placa de polietilè amb l'anagrama de la
companyia per a senyalització per a circuit de mt/bt

P- 99  €2,33

B524S240 Placa de senyalització per a circuit de mt/bt  €2,10000
Altres conceptes 0,23 €

uPAS001 Cobrament íntegre de la partida alçada de l'Estudi de Seguretat i Salut del
conjunt de l'obra.

P- 100  €38.480,63

Sense descomposició 38.480,63 €

USEG1U050 Subministrament i col·locació de transformador de 630 kVAP- 101  €10.463,69

Sense descomposició 10.463,69 €

Barcelona, Juny 2012

Ricard Josa i Soler
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Sector industrial Boades

PRESSUPOST Pàg.:14/06/12 1Data:

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL TREBALLS PREVIS I ENDERROCS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E2211022 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió (P - 2)

16.483,4401,63 26.868,01

2 E211U020 m3 Enderroc complert de volumen aparent d'edificació fins a cota de
fonamentació o soleres, amb estructura d'acer, inclòs
instal.lacions i canalitzacions existents, amb mitjans manual i
mecanic, sense clasificació del residu, carrega sobre camió o
contenidor, transport i descarrega a l'abocador controlat (P - 1)

6.745,40011,03 74.401,76

CAPÍTOLTOTAL 01.01 101.269,77

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL MOVIEMENTS DE TERRES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 61)

8.808,1092,34 20.610,98

2 G221U112 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt,
incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb
càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 62)

5.936,5002,73 16.206,65

3 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 66)

5.936,5001,24 7.361,26

4 G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació
al 100% PM, mesurat sobre perfil teòric (P - 65)

14.847,2005,13 76.166,14

5 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de préstec,
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en
coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al
100% del PM, mesurat sobre perfil teòric (P - 67)

7.482,8996,96 52.080,98

CAPÍTOLTOTAL 01.02 172.426,01

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL CLAVEGUERAM03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
64)

5.371,9505,91 31.748,22

2 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 68)

1.557,8573,89 6.060,06

3 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO
D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL (P - 3)

1.772,73532,67 57.915,25

4 F2317505 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més de 2 i fins a 3
m d'amplària, amb puntals metàl.lics i fusta, per a una protecció
del 30% (P - 4)

4.677,93812,45 58.240,33

5 GD7FC374 m Tub de PE de 400 mm de diàmetre nominal de formació 1.998,44017,52 35.012,67

Euro



Sector industrial Boades

PRESSUPOST Pàg.:14/06/12 2Data:

helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar
formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i
col.locat al fons de la rasa (P - 86)

6 GD7FC375 m Tub de PEde 500 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar
formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i
col.locat al fons de la rasa (P - 87)

558,80027,29 15.249,65

7 FD7FF575 M Tub de PVC de 800 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar
formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i
col·locat al fons de la rasa (P - 17)

41,88050,20 2.102,38

8 GDD1U010 u Pou de registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 m d'alçària, inclòs
solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior,
bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols (P - 89)

58,000335,58 19.463,64

9 GDD1U110 m Suplement per major alçària de 1,60 m de pou de registre de 80
cm de diàmetre, amb anells prefabricats de formigó, inclòs part
proporcional de graons (P - 90)

32,59395,95 3.127,30

10 GD5J5398 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de
gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat
per fora amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l sobre solera de 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I (P - 85)

58,000140,96 8.175,68

11 GD7FC378 m Tub de PE de 630 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar
formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i
col.locat al fons de la rasa (P - 88)

31,77037,90 1.204,08

12 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a regularització sota fonaments o rebliments,
inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat
(P - 70)

288,78970,20 20.272,99

13 FD5ZBJA4 u Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de 780x340x40 mm i 41
kg de pes i col·locada amb morter (P - 16)

76,00066,81 5.077,56

CAPÍTOLTOTAL 01.03 263.649,81

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL PAVIMENTACIÓ04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G9H1U012 t Mescla bituminosa en calent D-12, amb granulat calcàri, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 77)

2.205,45128,66 63.208,23

2 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 78)

2.205,45126,90 59.326,63

3 G921202L m3 Subbase de tot-u artificial, col.locada amb motoanivelladora i
piconatge del material al 100 % del PM (P - 71)

4.146,23223,71 98.307,16

4 G921203L m3 Subbase de tot-u natural, col.locada amb motoanivelladora i
piconatge del material al 100 % del PM (P - 72)

2.297,34523,71 54.470,05

5 G9J1U020 M2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ecr-1 (P - 80) 15.315,6300,26 3.982,06

6 G9J1U010 M2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus eci (P - 79) 15.315,6300,42 6.432,56

7 F9365H11 m3 Base de formigó fck=15 MPa/b/20/i, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 5)

789,08179,37 62.629,36

8 G974U020 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm
d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa

2.230,11715,70 35.012,84

Euro



Sector industrial Boades

PRESSUPOST Pàg.:14/06/12 3Data:

excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada (P - 74)

9 G991U010 u Escossells de 104x104 cm de secció interior, format amb peces
prefabricades de formigó de 120x20x8 cm, inclosa excavació i
base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment acabat (P - 75)

40,00084,80 3.392,00

10 F9E13204 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de
ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland (P - 9)

4.380,53021,33 93.436,70

11 G9650005 m Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada (P - 73)

2.230,11718,10 40.365,12

12 GD571110 m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplària i 0,33 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 20
N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants (P - 84)

1.036,58013,36 13.848,71

13 F981U025 M Gual per a vianants model r-120, recte, de pedra granitica gris
quintana, gris pirineos o ochavo jaspe, amb les cares vistes
flamejades, format per rampes de 121.8x40x6 cm, inclos part
proporcional de caps de remat i forats per a papereres i semafor,
col.locat sobre solera de formigo de resistencia 20 n/mm2 de 10
cm de gruix (P - 7)

100,800176,35 17.776,08

14 G9F1U005 m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de
gruix, de forma i dimensions segons plànols, inclòs refinat i
compactació del terreny, llit de morter de 3 cm i totes les feines
adients (P - 76)

700,00035,70 24.990,00

15 F96511C5 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm, de classe climàtica
B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5
MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5
(P - 6)

430,00022,19 9.541,70

16 F9AQU210 m3 Paviment de sorra garbellada de 3 a 5 mm cantell rodo, seguint
especificacions de paviments, estesa i anivellament del material
amb mitjans mecanics (P - 8)

60,00037,64 2.258,40

17 F9V1UA40 m2 Llosa de peces de pedra natural de gres per a formació de
graons d'escala, serrada i sense polir, de 40 mm de gruix,
col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 10)

180,00070,02 12.603,60

CAPÍTOLTOTAL 01.04 601.581,20

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL ENLLUMENAT05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
64)

292,8085,91 1.730,50

2 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de
canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 69)

58,56131,22 1.828,27

3 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb 175,6853,89 683,41

Euro



Sector industrial Boades

PRESSUPOST Pàg.:14/06/12 4Data:

material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 68)

4 FDG5CV02 m Canalització amb 2 tubs de polietilè corrugat exterior i llis interior
de D 160 mm amb guies de plàstic, inclòs rebliment amb formigó
de resistència 10 N/mm2 i col·locació de dues bandes de
protecció i avís de plàstic a la part superior de la rasa
 (P - 18)

1.467,44819,65 28.835,35

5 FGD1432E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de
300 µm de gruix, de 2500 mm de llargària i de 17,3 mm de
diàmetre, clavada a terra (P - 33)

79,00030,54 2.412,66

6 FHN3E113 u Col·locació de luminària tancada amb vidre refractor constituida
per cos d'alumini fos i reflector independent, amb equip
incorporat, per a làmpada de vapor de sodi de pressió alta de
150 w, inclòs el connexionat i orientació de la luminària.
Totalment col·locada sobre suport i en perfecte funcionament (P -
38)

79,000206,44 16.308,76

7 FHM1E055 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de
12 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i
porta, col·locada sobre dau de formigó, inclosa l'execució de la
cimentació, gruament, anivellament, instal·lació de presa a terra,
instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i transport de
terres sobrants a l'abocador (P - 37)

79,000716,55 56.607,45

8 FDK256F3 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 (P -
22)

4,00059,30 237,20

9 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de
420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter (P - 23)

5,00025,47 127,35

10 FDG5CV05 m Canalitzacio amb un tub de polietile corrugat exterior i llis interior
de d 90 mm amb guies de plastic, inclos conductor de coure nu
de 35 mm2 de secció i col.locacio de dos bandes de proteccio i
avis de plastic a la part superior de la rasa (P - 19)

1.442,5484,15 5.986,57

11 FDG5CV06 m Canalització protegida amb formigó amb dos tubs de polietile
corrugat exterior i llis interior de d 90 mm amb guies de plàstic,
inclòs conductor de coure nu de 35 mm2 de secció i col.locació
de dues bandes de protecció i avís de plàstic a la part superior de
la rasa (P - 20)

24,9006,90 171,81

12 GG31450V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació
R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de
Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a obra,
estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i
material auxiliar necessari (P - 92)

12.271,5004,19 51.417,59

13 FHGAE142 U SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIO I CONNEXIONAT DE
CENTRE DE COMANDAMENT PREPARAT PER A QUATRE
CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI D'ACER
INOXIDABLE EQUIPAT AMB COMPTADORS DE DOBLE
TARIFA I REACTIVA, CONTROL CENTRALITZAT VIA RADIO
AMB ANTENA INTEGRADA, EQUIPS COMPACTES DE
PROTECCIO I ESTABILITZADOR REGULADOR DE FLUXE DE
FINS A 25 KVA PER A UNA POTENCIA DE CONTRACTACIO
DE FINS A 31,5 KW (P - 35)

3,00014.914,57 44.743,71

14 FG112592 u Subministrament i col·locació de caixa general de protecció de
polièster reforçat amb borns bimetàl.lics, de 160 A, segons
esquema unesa número 7 i muntada superficialment. Aparellatge
Merlin Gerin. Incloses totes les feines i materials necessaris per
la seva correcta col·locació (P - 32)

3,000225,09 675,27

15 FHGAE143 U Escomesa de baixa tensió per a quadre de comandament de
l'enllumenat públic, inclòs caixa general de protecció, obra civil,
conductor, connexions i drets de companyia, legalitzada (P - 36)

3,0003.870,50 11.611,50

Euro



Sector industrial Boades

PRESSUPOST Pàg.:14/06/12 5Data:

CAPÍTOLTOTAL 01.05 223.377,40

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL AIGUA06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
64)

741,0925,91 4.379,85

2 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 68)

520,6453,89 2.025,31

3 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de
canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 69)

163,27131,22 5.097,32

4 FN32D324 u Vàlvula d'esfera manual amb brides, de diàmetre nominal 100
mm, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada en pericó de
canalització soterrada (P - 46)

2,000348,68 697,36

5 FN12D324 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal
100 mm, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada en
pericó de canalització soterrada (P - 44)

18,000221,04 3.978,72

6 FM212118 u Hidrant de columna humida, amb dues sortides de 45 a 55 mm
de diàmetre i de 3´´ de diàmetre de connexió a la canonada,
muntat a l'exterior (P - 43)

3,000637,37 1.912,11

7 FJM34BE4 u Ventosa embridada de diàmetre nominal 40 mm, de 16 bar de
pressió de prova, de fosa, preu alt i muntada en pericó de
canalització soterrada (P - 40)

5,000150,00 750,00

8 FFGG2X001 m Cinta de plàstic per a senyalització de serveis (P - 31) 1.213,7210,33 400,53

9 FFB1A425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 24)

13,67422,40 306,30

10 FFB1C325 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN
12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 25)

395,55023,08 9.129,29

11 FFB1E325 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN
12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 26)

392,03228,15 11.035,70

12 FFB1F325 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN
12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 27)

161,00929,93 4.819,00

13 FFB1J325 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN
12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 28)

123,47341,75 5.155,00

14 FFB1L325 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN
12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 29)

127,98382,64 10.576,52

Euro
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CAPÍTOLTOTAL 01.06 60.263,01

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL GAS07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
64)

644,3755,91 3.808,26

2 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 68)

446,9673,89 1.738,70

3 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de
canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 69)

182,96131,22 5.712,04

4 GFB1U511 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 110 mm per
a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la
rasa i provat (P - 91)

1.231,9905,36 6.603,47

5 FGG2X001 m SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLAQUES DE
POLIETILÈ DE PROTECCIÓ I PLÀSTIC DE SENYALITZACIÓ
DEL CABLEJAT, HOMOLOGATS PER LA COMPANYIA I
COL·LOCATS SEGONS LA SEVA NORMATIVA. (P - 34)

1.231,9902,16 2.661,10

CAPÍTOLTOTAL 01.07 20.523,57

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL ELECTRICITAT08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
64)

925,3375,91 5.468,74

2 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 68)

711,7983,89 2.768,89

3 P072V02 m Canalització per xarxa eléctrica de 2 conductes de polietilè de
160 mm de diàmetre, en prisma de formigó de 15 MPa col·locats
en files de 2 tubs totalment col·locats inclosa part proporcional
d'obturadors necessaris i cinta de senyalització (P - 93)

1.087,37020,65 22.454,19

4 P524S240 m Subministrament i col.locació de placa de polietilè amb
l'anagrama de la companyia per a senyalització per a circuit de
mt/bt (P - 99)

1.087,3702,33 2.533,57

5 G222CA01 u Cata per a localització de serveis amb mitjans mecànics i
manuals, inclòs senyalització i aixecament topogràfic (P - 63)

1,00090,60 90,60

6 FDK21111 m Estesa simple de dos circuits 3x1x240+1x150 (P - 21) 1.087,37045,94 49.953,78

7 P072V20 u Edifici prefabricat per a ubicació de Centre de Transformació de
M.T., PFU Ormazabal o similar, amb envolvent prefabricada de
formigó monobloc, totalment instal·lat a obra. (P - 94)

1,00014.500,00 14.500,00

Euro
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8 SEG1U050 U Subministrament i col·locació de transformador de 630 kVA (P -
101)

3,00010.463,69 31.391,07

CAPÍTOLTOTAL 01.08 129.160,84

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL TELECOMUNICACIONS10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
64)

409,6495,91 2.421,03

2 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 68)

227,5833,89 885,30

3 P074V08 u Construcció de registre format per un element prefabricat de
formigó tipus ´´H´´ i ´M´´ de 109x90x107 cm de dimensions
interiors lliures de 1860 Kg de pes, homologada per la companyia
Telefonica , col·locat sobre una solera de formigó de neteja de 10
cm de gruix, incloent excavació de pou, càrrega, transport de
terres a l'abocador i canon d'abocament. Subministrament i
col·locació de marc i tapa formada per quatre mòduls de formigó
104x30,6 cm. Totalment acabada
 (P - 95)

48,0001.627,51 78.120,48

4 P074V13 m Canalització de telecomunicacions de 4 conductors de PVC de
110 mm de diàmetre en prisma de formigó de 20 MPa col·locats
en 2 files, totalment col·locats inclosa part proporcional
d'obturadors necessaris, mandrilat i cinta de senyalització (P - 96)

912,52026,87 24.519,41

5 P074V14 m Canalització de telecomunicacions de 2 conductors de PVC de
110 mm de diàmetre en prisma de formigó de 20 MPa, totalment
col·locats inclosa part proporcional d'obturadors necessaris,
mandrilat i cinta de senyalització (P - 97)

128,72019,20 2.471,42

CAPÍTOLTOTAL 01.10 108.417,64

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL ARBRAT I REG11

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS
1,1X1,1X1 M, AMB MINICARREGADORA SOBRE
PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40
A 60 CM D'AMPLÀRIA DE TREBALL, CÀRREGA DE LES
TERRES SOBRANTS MECÀNICA SOBRE CAMIÓ,
TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT, CÀNON
D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE
GRAVES I GEOTÈXTIL (P - 50)

89,00065,49 5.828,61

2 FR421229 u Subministrament de Celtis australisde perímetre de 14 a 16 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima
31,5 cm segons fórmules NTJ (P - 52)

40,00068,32 2.732,80

3 FR469J3B u Subministrament de Cupressus sempervirens d'alçària de 200 a
250 cm, en contenidor  de 25 a 50 l (P - 53)

15,00075,87 1.138,05

4 FR472N39 u Subministrament de Pinus pinea d'alçària de 150 a 175 cm, en
contenidor  de 10 a 35 l (P - 54)

34,00067,53 2.296,02

5 FR66U003 U PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR D'1 A 3 LITRES, 120,0001,64 196,80

Euro
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INCLOU OBERTURA DE SOT DE 0,40X0,40 M I RETIRADA DE
TERRES A ABOCADOR AUTORITZAT (P - 57)

6 FR4916A6 u Subministrament d'Abelia grandiflora (x) Prostrata d'alçària 40 a
60 cm, en contenidor de 10 l (P - 55)

40,00010,87 434,80

7 FR4H3433 u Subministrament de Rosmarinus officinalis d'alçària de 20 a 30
cm, en contenidor d'1,5 l (P - 56)

80,0001,43 114,40

8 G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació
al 100% PM, mesurat sobre perfil teòric (P - 65)

1.271,2705,13 6.521,62

9 FR3PP050 M3 APORTACIO I INCORPORACIO DE TERRA VEGETAL
ADOBADA A GRANEL, AMB MINICARREGADORA SOBRE
PNEUMATICS (P - 51)

726,46039,00 28.331,94

10 FR713A0H m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4
segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un
pendent < 25 % i superfície de 2000 a 5000 m2, i la primera
sega (P - 58)

3.632,3000,36 1.307,63

11 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 68)

869,9703,89 3.384,18

12 FRF25011 u Muntatge de by-pass general en pericó format per 3 claus de
tancament 2 i bay-pass, i electrovàlvula+solenoide amb pericó i
tapa, totalment colocat i conexionat a cable de programador de
reg, tot amb accesori i peces de llautó per a reg de goteig. (P -
59)

8,000278,46 2.227,68

13 FRF25012 u Muntatge de by-pass sectorial de reg per a degoteig format per
vàlvules de pas, bay-pass, electrovàlvula+solenoide , filtre i
vàlvula de reducció de pressió amb pericó i tapa, totalment
colocat i conexionat a cable de programador de reg, tot amb
accesori i peces de llautó. (P - 60)

8,000231,82 1.854,56

14 P081012 u Muntatge de pericó de neteja de 40x40 format per 1 claus de
tancament amb racor 1 1/2'', i vàlvula1 '', totalment colocat i
conexionat a clavegueram o drenatge. (P - 98)

8,000205,04 1.640,32

15 FJSAU026 U Programador electrònic per a 4 zones de reg, model DIALOG 12
de Rain-Bird o equivalent, amb triple programa A,B,C, pantalla
LCD, programació de 1 minut a 12 hores, alimentació a 230V. De
muntatge superficial, en armari metàl.lic resistent a la intemperie
amb tanca de seguretat i base de formigó. Inclou transformador a
24V, bateria recargable, cablejat interior i accesoris de fixació i
connexio. Instal.lat i programat segons instruccions del fabricant i
de la porpietat. (P - 41)

8,000870,48 6.963,84

16 FFB29355 m Tub de polietilè alimentari de densitat baixa, de 63 mm de
diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons
UNE 53-131-90, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà
i col.locat al fons de la rasa (P - 30)

2.177,00010,29 22.401,33

17 FJM0X003 PA Concertació i contractació d'escomesa d'aigua per un comptador
de 6,3 m3./h. de 40 mm de diàmetre, s'inclou despeses
financeres per avançament del pagament. (P - 39)

8,0001.600,00 12.800,00

18 FJSAU027 U Sensor de pluja MINI-CLIK II de Rain-Brid o equivalent, per a
instal.lació exterior. Inclou caixa de protecció antivandàlica,
accessoris de fixació i connexio. Instal.lat i connectat. (P - 42)

8,000140,40 1.123,20

19 FN319324 U Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de
10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de
canalització soterrada (P - 45)

8,00070,09 560,72

CAPÍTOLTOTAL 01.11 101.858,50

Euro
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OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL MOBILIARI URBÀ12

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FQ21U020 u Paperera 60 L formada per un tubular d'acer galvanitzat de 20
mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix, una planxa perforada de 2
mm de gruix i perforacions de 5 mm de diàmetre, una planxa de
base de paperera de 3 mm de gruix amb dues perforacions de 8
mm de diàmetre per al desguàs, 2 eixos de gir, un tubular d'acer
galvanitzat de 30 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, un suport de
paperera format per un tubular rodó d'acer galvanitzat de 40 mm
de diàmetre i 2 mm de gruix recolzat sobre l'ancoratge tubular i
roblonat a l'ancoratge tubular d'acer galvanitzat separats 435
mm entre eixos, ancoratge format per un tubular rodó d'acer
galvanitzat de 35 mm de diàmetre, 3 mm de gruix i 30 cm de
longitud col·locat empotrat a la solera de formigó amb el junt
tubular-granit amorterat, un ancoratge tubular d'acer galvanitzat
de 40 mm de diàmetre, 2 mm de gruix i 5 cm de longitud soldat a
l'ancoratge tubular d'acer galvanitzat, reblons d'alumini per unir el
suport de la paperera i l'ancoratge i peces de granit de 40 x 40 x
15 cm amb perforacions de 45 mm de diàmetre separades entre
eixos 435 mm (P - 48)

14,00085,50 1.197,00

2 FQBANC u Subministrament i col·locació de banc de pedra, model Toledo o
similar, aprox 296x75x45 cm, acabat polit color s/mostra i
col·locat simplemement recolzat. Tot s/especificacions de
projecte i/o normativa que li sigui
d'aplicació. (P - 47)

6,00063,00 378,00

3 FQ42AE10 u Pilona extraïble d'acer amb protecció antioxidant i pintura de
color negre forja, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 100
mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó (P - 49)

1,000182,22 182,22

CAPÍTOLTOTAL 01.12 1.757,22

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL SENYALITZACIÓ13

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FBA13110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/5,5,
amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada (P - 11)

1.162,2570,46 534,64

2 FBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada (P - 12)

1.099,4800,83 912,57

3 FBA21211 m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 40 cm
0,8/0,4, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual (P - 13)

75,0001,85 138,75

4 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament
manual (P - 14)

69,5208,33 579,10

5 GBA32001 m2 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas, fletxes,
lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre els
paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge (P - 81)

234,70015,43 3.621,42

6 GBB1U100 u Placa triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 82)

3,00047,88 143,64

7 GBB1U120 u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements

3,00070,19 210,57

Euro
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de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
(P - 83)

8 FBBZ1220 M Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm,
col·locat a terra formigonat (P - 15)

15,00033,27 499,05

CAPÍTOLTOTAL 01.13 6.639,74

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT14

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PAS001 u Cobrament íntegre de la partida alçada de l'Estudi de Seguretat i
Salut del conjunt de l'obra. (P - 100)

1,00038.480,63 38.480,63

CAPÍTOLTOTAL 01.14 38.480,63

Euro
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NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.01 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 101.269,77
Capítol 01.02 MOVIEMENTS DE TERRES 172.426,01
Capítol 01.03 CLAVEGUERAM 263.649,81
Capítol 01.04 PAVIMENTACIÓ 601.581,20
Capítol 01.05 ENLLUMENAT 223.377,40
Capítol 01.06 AIGUA 60.263,01
Capítol 01.07 GAS 20.523,57
Capítol 01.08 ELECTRICITAT 129.160,84
Capítol 01.10 TELECOMUNICACIONS 108.417,64
Capítol 01.11 ARBRAT I REG 101.858,50
Capítol 01.12 MOBILIARI URBÀ 1.757,22
Capítol 01.13 SENYALITZACIÓ 6.639,74
Capítol 01.14 SEGURETAT I SALUT 38.480,63

01 Pressupost  01Obra 1.829.405,34

1.829.405,34

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost 01 1.829.405,34
1.829.405,34

Euro
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Sector industrial Boades

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

1.829.405,34PRESSUPOSTD'EXECUCIÓMATERIAL. .....................................................................................................

109.764,326,00 % Benefici industrial SOBRE 1.829.405,34....................................................................................................................................

13,00 % Costos indirectes SOBRE 1.829.405,34....................................................................................................................................237.822,69

Subtotal 2.176.992,35

18,00 % IVA SOBRE 2.176.992,35....................................................................................................................................391.858,62

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 2.568.850,97€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( DOS MILIONS CINC-CENTS SEIXANTA-VUIT MIL VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS AMB
NORANTA-SET CENTIMS )

Barcelona, Juny 2012

Ricard Josa i Soler
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