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MODERNITZACIÓ DE LA ZONA REGABLE DELS CANALS D´URGELL.
TTMM D´ARTESA DE LLEIDA, LLEIDA I PUIGVERD DE LLEIDA.

AMIDAMENTS Pàg.:30/12/11 1Data:

PRESSUPOST  OBRA 01
TREBALLS PREVISSUBOBRA 01
TREBALLS PREVISCAPÍTOL 01
ESBROSSADAOBRA ELEMENTAL 01

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 G221R010

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

C#*D#*E#*F#1 Xarxa secundaria 378.493,240 0,300 113.547,972

C#*D#*E#*F#2 Xarxa terciaria 286.227,880 0,300 85.868,364

C#*D#*E#*F#3 3.764,000 3.764,000

TOTAL AMIDAMENT 203.180,336

u Arrancada d'arbre fruiter existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

2 G21RZ002

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

C#*D#*E#*F#1 10.000,000 10.000,000

TOTAL AMIDAMENT 10.000,000

PRESSUPOST  OBRA 01
XARXA CANONADESSUBOBRA 02
XARXA SECUNDARIACAPÍTOL 01
EXCAVACIONSOBRA ELEMENTAL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de terreny no classificat en rases per a canonades, de més d'1 m d'amplària, 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 G222R012

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

C#*D#*E#*F#1 Secundaria principal 6.581,790 6.581,790

C#*D#*E#*F#2 Ramal 1 20.126,640 20.126,640

C#*D#*E#*F#3 Ramal 1.1 21.314,970 21.314,970

C#*D#*E#*F#4 Ramal 1.1.1 2.915,790 2.915,790

C#*D#*E#*F#5 Ramal 1.1.1.1 599,290 599,290

C#*D#*E#*F#6 Ramal 1.1.1.3 286,250 286,250

C#*D#*E#*F#7 Ramal 1.1.1.5. 994,960 994,960

C#*D#*E#*F#8 Ramal 1.1.2. 368,700 368,700

C#*D#*E#*F#9 Ramal 1.1.3. 485,720 485,720

C#*D#*E#*F#10 Ramal 1.1.4. 1.930,630 1.930,630

C#*D#*E#*F#11 Ramal 1.1.5. 1.325,590 1.325,590

C#*D#*E#*F#12 Ramal 1.1.5.1. 728,950 728,950

C#*D#*E#*F#13 Ramal 1.1.6. 5.901,530 5.901,530
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MODERNITZACIÓ DE LA ZONA REGABLE DELS CANALS D´URGELL.
TTMM D´ARTESA DE LLEIDA, LLEIDA I PUIGVERD DE LLEIDA.

AMIDAMENTS Pàg.:30/12/11 2Data:

C#*D#*E#*F#14 Ramal 1.1.6.2. 1.391,790 1.391,790

C#*D#*E#*F#15 Ramal 1.1.6.4. 585,300 585,300

C#*D#*E#*F#16 Ramal 1.1.6.6. 257,300 257,300

C#*D#*E#*F#17 Ramal 1.1.7. 2.765,720 2.765,720

C#*D#*E#*F#18 Ramal 1.1.7.1. 1.187,050 1.187,050

C#*D#*E#*F#19 Ramal 1.1.7.2. 797,700 797,700

C#*D#*E#*F#20 Ramal 1.1.9. 2.054,040 2.054,040

C#*D#*E#*F#21 Ramal 1.1.11 287,110 287,110

C#*D#*E#*F#22 Ramal 1.1.13 537,000 537,000

C#*D#*E#*F#23 Ramal 1.1.15 5.994,170 5.994,170

C#*D#*E#*F#24 Ramal 1.1.15.2 374,320 374,320

C#*D#*E#*F#25 Ramal 1.2. 1.178,780 1.178,780

C#*D#*E#*F#26 Ramal 1.2.2. 251,190 251,190

C#*D#*E#*F#27 Ramal 1.3. 1.369,620 1.369,620

C#*D#*E#*F#28 Ramal 1.3.1. 180,800 180,800

C#*D#*E#*F#29 Ramal 1.4. 785,920 785,920

C#*D#*E#*F#30 Ramal 1.5. 594,580 594,580

C#*D#*E#*F#31 Ramal 1.6. 342,400 342,400

C#*D#*E#*F#32 Ramal 1.7. 507,710 507,710

C#*D#*E#*F#33 Ramal 1.8. 552,700 552,700

C#*D#*E#*F#34 Ramal 1.9. 191,880 191,880

C#*D#*E#*F#35 Ramal 1.10. 1.637,520 1.637,520

C#*D#*E#*F#36 Ramal 1.10.1. 527,370 527,370

C#*D#*E#*F#37 Ramal 1.11. 229,310 229,310

C#*D#*E#*F#38 Ramal 1.12. 258,390 258,390

C#*D#*E#*F#39 Ramal 1.13. 1.780,940 1.780,940

C#*D#*E#*F#40 Ramal 1.15. 1.119,230 1.119,230

C#*D#*E#*F#41 Ramal 2 31.751,600 31.751,600

C#*D#*E#*F#42 Ramal 2.1. 883,990 883,990

C#*D#*E#*F#43 Ramal 2.2 660,240 660,240

C#*D#*E#*F#44 Ramal 2.3 6.963,740 6.963,740

C#*D#*E#*F#45 Ramal 2.3.1. 248,380 248,380

C#*D#*E#*F#46 Ramal 2.3.2. 543,420 543,420

C#*D#*E#*F#47 Ramal 2.4 466,140 466,140

C#*D#*E#*F#48 Ramal 2.5 7.066,360 7.066,360

C#*D#*E#*F#49 Ramal 2.5.1. 1.039,990 1.039,990

C#*D#*E#*F#50 Ramal 2.5.3. 237,660 237,660

C#*D#*E#*F#51 Ramal 2.5.5. 627,370 627,370

C#*D#*E#*F#52 Ramal 2.6 556,950 556,950

C#*D#*E#*F#53 Ramal 2.7. 847,720 847,720

C#*D#*E#*F#54 Ramal 2.7.1. 626,280 626,280

C#*D#*E#*F#55 Ramal 2.7.1.2. 296,950 296,950

C#*D#*E#*F#56 Ramal 2.7.2. 1.600,440 1.600,440

C#*D#*E#*F#57 Ramal 2.8 794,810 794,810
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MODERNITZACIÓ DE LA ZONA REGABLE DELS CANALS D´URGELL.
TTMM D´ARTESA DE LLEIDA, LLEIDA I PUIGVERD DE LLEIDA.

AMIDAMENTS Pàg.:30/12/11 3Data:

C#*D#*E#*F#58 Ramal 2.9 2.863,450 2.863,450

C#*D#*E#*F#59 Ramal 2.9.1. 1.234,460 1.234,460

C#*D#*E#*F#60 Ramal 2.9.1.1. 243,810 243,810

C#*D#*E#*F#61 Ramal 2.9.2. 1.604,180 1.604,180

C#*D#*E#*F#62 Ramal 2.9.3 1.012,180 1.012,180

C#*D#*E#*F#63 Ramal 2.9.3.2 315,660 315,660

C#*D#*E#*F#64 Ramal 2.9.5 445,820 445,820

C#*D#*E#*F#65 Ramal 2.10 1.405,960 1.405,960

C#*D#*E#*F#66 Ramal 2.11 608,930 608,930

C#*D#*E#*F#67 Ramal 2.12 469,410 469,410

C#*D#*E#*F#68 Ramal 2.13 219,370 219,370

C#*D#*E#*F#69 Ramal 2.14 279,290 279,290

C#*D#*E#*F#70 Ramal 2.16 344,270 344,270

C#*D#*E#*F#71 Ramal 2.18 521,800 521,800

TOTAL AMIDAMENT 158.081,280

PRESSUPOST  OBRA 01
XARXA CANONADESSUBOBRA 02
XARXA SECUNDARIACAPÍTOL 01
REBLERTSOBRA ELEMENTAL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Reblert amb grava de pedrera de 6 a 12 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació al 70% de la seva
densitat relativa, fins i tot el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes, mesurat sobre
perfil teòric

1 G22MRZ55

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

C#*D#*E#*F#1 Secundaria principal 763,580 763,580

C#*D#*E#*F#2 Ramal 1 6.711,720 6.711,720

C#*D#*E#*F#3 Ramal 1.1 6.515,110 6.515,110

C#*D#*E#*F#4 Ramal 1.1.1 275,080 275,080

C#*D#*E#*F#5 Ramal 1.1.1.1 63,990 63,990

C#*D#*E#*F#6 Ramal 1.1.1.3 34,570 34,570

C#*D#*E#*F#7 Ramal 1.1.1.5. 96,320 96,320

C#*D#*E#*F#8 Ramal 1.1.2. 35,760 35,760

C#*D#*E#*F#9 Ramal 1.1.3. 44,650 44,650

C#*D#*E#*F#10 Ramal 1.1.4. 126,920 126,920

C#*D#*E#*F#11 Ramal 1.1.5. 86,730 86,730

C#*D#*E#*F#12 Ramal 1.1.5.1. 68,740 68,740

C#*D#*E#*F#13 Ramal 1.1.6. 489,180 489,180

C#*D#*E#*F#14 Ramal 1.1.6.2. 128,430 128,430

C#*D#*E#*F#15 Ramal 1.1.6.4. 57,180 57,180

C#*D#*E#*F#16 Ramal 1.1.6.6. 36,490 36,490

C#*D#*E#*F#17 Ramal 1.1.7. 252,840 252,840

C#*D#*E#*F#18 Ramal 1.1.7.1. 80,930 80,930
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MODERNITZACIÓ DE LA ZONA REGABLE DELS CANALS D´URGELL.
TTMM D´ARTESA DE LLEIDA, LLEIDA I PUIGVERD DE LLEIDA.

AMIDAMENTS Pàg.:30/12/11 4Data:

C#*D#*E#*F#19 Ramal 1.1.7.2. 44,710 44,710

C#*D#*E#*F#20 Ramal 1.1.9. 180,960 180,960

C#*D#*E#*F#21 Ramal 1.1.11 32,270 32,270

C#*D#*E#*F#22 Ramal 1.1.13 71,750 71,750

C#*D#*E#*F#23 Ramal 1.1.15 292,700 292,700

C#*D#*E#*F#24 Ramal 1.1.15.2 41,550 41,550

C#*D#*E#*F#25 Ramal 1.2. 135,790 135,790

C#*D#*E#*F#26 Ramal 1.2.2. 24,080 24,080

C#*D#*E#*F#27 Ramal 1.3. 147,500 147,500

C#*D#*E#*F#28 Ramal 1.3.1. 24,780 24,780

C#*D#*E#*F#29 Ramal 1.4. 85,050 85,050

C#*D#*E#*F#30 Ramal 1.5. 76,300 76,300

C#*D#*E#*F#31 Ramal 1.6. 36,120 36,120

C#*D#*E#*F#32 Ramal 1.7. 28,590 28,590

C#*D#*E#*F#33 Ramal 1.8. 42,470 42,470

C#*D#*E#*F#34 Ramal 1.9. 28,570 28,570

C#*D#*E#*F#35 Ramal 1.10. 217,610 217,610

C#*D#*E#*F#36 Ramal 1.10.1. 59,050 59,050

C#*D#*E#*F#37 Ramal 1.11. 30,990 30,990

C#*D#*E#*F#38 Ramal 1.12. 34,660 34,660

C#*D#*E#*F#39 Ramal 1.13. 156,100 156,100

C#*D#*E#*F#40 Ramal 1.15. 103,340 103,340

C#*D#*E#*F#41 Ramal 2 10.352,090 10.352,090

C#*D#*E#*F#42 Ramal 2.1. 69,460 69,460

C#*D#*E#*F#43 Ramal 2.2 64,610 64,610

C#*D#*E#*F#44 Ramal 2.3 1.831,310 1.831,310

C#*D#*E#*F#45 Ramal 2.3.1. 20,560 20,560

C#*D#*E#*F#46 Ramal 2.3.2. 64,470 64,470

C#*D#*E#*F#47 Ramal 2.4 53,750 53,750

C#*D#*E#*F#48 Ramal 2.5 632,030 632,030

C#*D#*E#*F#49 Ramal 2.5.1. 73,670 73,670

C#*D#*E#*F#50 Ramal 2.5.3. 28,150 28,150

C#*D#*E#*F#51 Ramal 2.5.5. 60,930 60,930

C#*D#*E#*F#52 Ramal 2.6 53,110 53,110

C#*D#*E#*F#53 Ramal 2.7. 85,590 85,590

C#*D#*E#*F#54 Ramal 2.7.1. 74,780 74,780

C#*D#*E#*F#55 Ramal 2.7.1.2. 31,680 31,680

C#*D#*E#*F#56 Ramal 2.7.2. 130,810 130,810

C#*D#*E#*F#57 Ramal 2.8 80,230 80,230

C#*D#*E#*F#58 Ramal 2.9 249,100 249,100

C#*D#*E#*F#59 Ramal 2.9.1. 90,380 90,380

C#*D#*E#*F#60 Ramal 2.9.1.1. 19,820 19,820

C#*D#*E#*F#61 Ramal 2.9.2. 88,640 88,640
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MODERNITZACIÓ DE LA ZONA REGABLE DELS CANALS D´URGELL.
TTMM D´ARTESA DE LLEIDA, LLEIDA I PUIGVERD DE LLEIDA.

AMIDAMENTS Pàg.:30/12/11 5Data:

C#*D#*E#*F#62 Ramal 2.9.3. 58,200 58,200

C#*D#*E#*F#63 Ramal 2.9.3.2 38,090 38,090

C#*D#*E#*F#64 Ramal 2.9.5 46,740 46,740

C#*D#*E#*F#65 Ramal 2.10 117,490 117,490

C#*D#*E#*F#66 Ramal 2.11 83,130 83,130

C#*D#*E#*F#67 Ramal 2.13 29,150 29,150

C#*D#*E#*F#68 Ramal 2.14 19,360 19,360

C#*D#*E#*F#69 Ramal 2.16 44,960 44,960

C#*D#*E#*F#70 Ramal 2.18 51,570 51,570

TOTAL AMIDAMENT 32.407,020

m3 Rebliment i compactació de rases i pous, amb sòl seleccionat, de grandaria màxima 2 cm, incloent selecció de terres,
estesa, humectació i compactació al 95% del PM, segons condicions del plec de Prescripcions Tècniques, fins i tot el
rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes, mesurat sobre perfil teòric

2 G22LRZ33

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

C#*D#*E#*F#1 Secundaria principal 2.206,010 2.206,010

C#*D#*E#*F#2 Ramal 1 223,890 223,890

C#*D#*E#*F#3 Ramal 1.1 578,580 578,580

C#*D#*E#*F#4 Ramal 1.1.1 504,650 504,650

C#*D#*E#*F#5 Ramal 1.1.1.1 118,220 118,220

C#*D#*E#*F#6 Ramal 1.1.1.3 63,990 63,990

C#*D#*E#*F#7 Ramal 1.1.1.5. 180,290 180,290

C#*D#*E#*F#8 Ramal 1.1.2. 69,020 69,020

C#*D#*E#*F#9 Ramal 1.1.3. 82,480 82,480

C#*D#*E#*F#10 Ramal 1.1.4. 234,040 234,040

C#*D#*E#*F#11 Ramal 1.1.5. 161,700 161,700

C#*D#*E#*F#12 Ramal 1.1.5.1. 126,600 126,600

C#*D#*E#*F#13 Ramal 1.1.6. 932,510 932,510

C#*D#*E#*F#14 Ramal 1.1.6.2. 239,870 239,870

C#*D#*E#*F#15 Ramal 1.1.6.4. 106,050 106,050

C#*D#*E#*F#16 Ramal 1.1.6.6. 54,560 54,560

C#*D#*E#*F#17 Ramal 1.1.7. 473,770 473,770

C#*D#*E#*F#18 Ramal 1.1.7.1. 149,650 149,650

C#*D#*E#*F#19 Ramal 1.1.7.2. 83,760 83,760

C#*D#*E#*F#20 Ramal 1.1.9. 342,400 342,400

C#*D#*E#*F#21 Ramal 1.1.11 62,540 62,540

C#*D#*E#*F#22 Ramal 1.1.13 133,140 133,140

C#*D#*E#*F#23 Ramal 1.1.15 547,910 547,910

C#*D#*E#*F#24 Ramal 1.1.15.2 74,760 74,760

C#*D#*E#*F#25 Ramal 1.2. 249,290 249,290

C#*D#*E#*F#26 Ramal 1.2.2. 44,680 44,680

C#*D#*E#*F#27 Ramal 1.3. 275,440 275,440

C#*D#*E#*F#28 Ramal 1.3.1. 47,180 47,180

C#*D#*E#*F#29 Ramal 1.4. 157,480 157,480
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MODERNITZACIÓ DE LA ZONA REGABLE DELS CANALS D´URGELL.
TTMM D´ARTESA DE LLEIDA, LLEIDA I PUIGVERD DE LLEIDA.

AMIDAMENTS Pàg.:30/12/11 6Data:

C#*D#*E#*F#30 Ramal 1.5. 142,510 142,510

C#*D#*E#*F#31 Ramal 1.6. 66,730 66,730

C#*D#*E#*F#32 Ramal 1.7. 55,390 55,390

C#*D#*E#*F#33 Ramal 1.8. 78,460 78,460

C#*D#*E#*F#34 Ramal 1.9. 52,770 52,770

C#*D#*E#*F#35 Ramal 1.10. 402,950 402,950

C#*D#*E#*F#36 Ramal 1.10.1. 114,420 114,420

C#*D#*E#*F#37 Ramal 1.11. 60,050 60,050

C#*D#*E#*F#38 Ramal 1.12. 65,400 65,400

C#*D#*E#*F#39 Ramal 1.13. 282,370 282,370

C#*D#*E#*F#40 Ramal 1.15. 185,910 185,910

C#*D#*E#*F#41 Ramal 2 592,920 592,920

C#*D#*E#*F#42 Ramal 2.1. 132,620 132,620

C#*D#*E#*F#43 Ramal 2.2 119,350 119,350

C#*D#*E#*F#44 Ramal 2.3 88,990 88,990

C#*D#*E#*F#45 Ramal 2.3.1. 37,990 37,990

C#*D#*E#*F#46 Ramal 2.3.2. 116,030 116,030

C#*D#*E#*F#47 Ramal 2.4 96,390 96,390

C#*D#*E#*F#48 Ramal 2.5 976,810 976,810

C#*D#*E#*F#49 Ramal 2.5.1. 136,100 136,100

C#*D#*E#*F#50 Ramal 2.5.3. 53,840 53,840

C#*D#*E#*F#51 Ramal 2.5.5. 112,560 112,560

C#*D#*E#*F#52 Ramal 2.6 102,790 102,790

C#*D#*E#*F#53 Ramal 2.7. 161,430 161,430

C#*D#*E#*F#54 Ramal 2.7.1. 138,890 138,890

C#*D#*E#*F#55 Ramal 2.7.1.2. 58,520 58,520

C#*D#*E#*F#56 Ramal 2.7.2. 243,140 243,140

C#*D#*E#*F#57 Ramal 2.8 78,410 78,410

C#*D#*E#*F#58 Ramal 2.9 468,240 468,240

C#*D#*E#*F#59 Ramal 2.9.1. 166,990 166,990

C#*D#*E#*F#60 Ramal 2.9.1.1. 37,410 37,410

C#*D#*E#*F#61 Ramal 2.9.2. 164,020 164,020

C#*D#*E#*F#62 Ramal 2.9.3 101,470 101,470

C#*D#*E#*F#63 Ramal 2.9.3.2 69,830 69,830

C#*D#*E#*F#64 Ramal 2.9.5 84,300 84,300

C#*D#*E#*F#65 Ramal 2.10 221,280 221,280

C#*D#*E#*F#66 Ramal 2.11 149,580 149,580

C#*D#*E#*F#67 Ramal 2.12 96,850 96,850

C#*D#*E#*F#68 Ramal 2.13 51,910 51,910

C#*D#*E#*F#69 Ramal 2.14 37,460 37,460

C#*D#*E#*F#70 Ramal 2.16 81,080 81,080

C#*D#*E#*F#71 Ramal 2.18 93,000 93,000

TOTAL AMIDAMENT 15.101,620
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MODERNITZACIÓ DE LA ZONA REGABLE DELS CANALS D´URGELL.
TTMM D´ARTESA DE LLEIDA, LLEIDA I PUIGVERD DE LLEIDA.

AMIDAMENTS Pàg.:30/12/11 7Data:

m3 Rebliment i compactació de rases i pous, amb sòl adequat procedent de la pròpia obra, de grandària màxima 2 cm,
incloent selecció de terres, estesa, humectació i compactació al 95% del PM, segons condicions del plec de Prescripcions
Tècniques, fins i tot el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes, mesurat sobre perfil
teòric

3 G22LRZ13

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

C#*D#*E#*F#1 Secundaria principal 2.559,000 2.559,000

C#*D#*E#*F#2 Ramal 1 11.230,280 11.230,280

C#*D#*E#*F#3 Ramal 1.1 14.134,295 14.134,295

C#*D#*E#*F#4 Ramal 1.1.1 2.081,170 2.081,170

C#*D#*E#*F#5 Ramal 1.1.1.1 412,670 412,670

C#*D#*E#*F#6 Ramal 1.1.1.3 185,250 185,250

C#*D#*E#*F#7 Ramal 1.1.1.5. 707,120 707,120

C#*D#*E#*F#8 Ramal 1.1.2. 262,080 262,080

C#*D#*E#*F#9 Ramal 1.1.3. 355,500 355,500

C#*D#*E#*F#10 Ramal 1.1.4. 1.555,980 1.555,980

C#*D#*E#*F#11 Ramal 1.1.5. 1.066,170 1.066,170

C#*D#*E#*F#12 Ramal 1.1.5.1. 524,380 524,380

C#*D#*E#*F#13 Ramal 1.1.6. 4.369,610 4.369,610

C#*D#*E#*F#14 Ramal 1.1.6.2. 1.003,610 1.003,610

C#*D#*E#*F#15 Ramal 1.1.6.4. 417,410 417,410

C#*D#*E#*F#16 Ramal 1.1.6.6. 172,180 172,180

C#*D#*E#*F#17 Ramal 1.1.7. 1.979,710 1.979,710

C#*D#*E#*F#18 Ramal 1.1.7.1. 948,100 948,100

C#*D#*E#*F#19 Ramal 1.1.7.2. 662,310 662,310

C#*D#*E#*F#20 Ramal 1.1.9. 1.499,990 1.499,990

C#*D#*E#*F#21 Ramal 1.1.11 190,470 190,470

C#*D#*E#*F#22 Ramal 1.1.13 322,700 322,700

C#*D#*E#*F#23 Ramal 1.1.15 5.156,240 5.156,240

C#*D#*E#*F#24 Ramal 1.1.15.2 254,800 254,800

C#*D#*E#*F#25 Ramal 1.2. 779,850 779,850

C#*D#*E#*F#26 Ramal 1.2.2. 181,530 181,530

C#*D#*E#*F#27 Ramal 1.3. 928,880 928,880

C#*D#*E#*F#28 Ramal 1.3.1. 106,320 106,320

C#*D#*E#*F#29 Ramal 1.4. 535,820 535,820

C#*D#*E#*F#30 Ramal 1.5. 369,310 369,310

C#*D#*E#*F#31 Ramal 1.6. 237,060 237,060

C#*D#*E#*F#32 Ramal 1.7. 422,110 422,110

C#*D#*E#*F#33 Ramal 1.8. 428,840 428,840

C#*D#*E#*F#34 Ramal 1.9. 108,570 108,570

C#*D#*E#*F#35 Ramal 1.10. 972,940 972,940

C#*D#*E#*F#36 Ramal 1.10.1. 350,560 350,560

C#*D#*E#*F#37 Ramal 1.11. 136,530 136,530

C#*D#*E#*F#38 Ramal 1.12. 154,840 154,840

C#*D#*E#*F#39 Ramal 1.13. 1.327,180 1.327,180
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C#*D#*E#*F#40 Ramal 1.15. 821,980 821,980

C#*D#*E#*F#41 Ramal 2 18.455,660 18.455,660

C#*D#*E#*F#42 Ramal 2.1. 675,750 675,750

C#*D#*E#*F#43 Ramal 2.2 471,820 471,820

C#*D#*E#*F#44 Ramal 2.3 5.043,370 5.043,370

C#*D#*E#*F#45 Ramal 2.3.1. 188,420 188,420

C#*D#*E#*F#46 Ramal 2.3.2. 336,630 336,630

C#*D#*E#*F#47 Ramal 2.4 311,690 311,690

C#*D#*E#*F#48 Ramal 2.5 6.129,000 6.129,000

C#*D#*E#*F#49 Ramal 2.5.1. 825,130 825,130

C#*D#*E#*F#50 Ramal 2.5.3. 154,120 154,120

C#*D#*E#*F#51 Ramal 2.5.5. 449,670 449,670

C#*D#*E#*F#52 Ramal 2.6 398,120 398,120

C#*D#*E#*F#53 Ramal 2.7. 591,590 591,590

C#*D#*E#*F#54 Ramal 2.7.1. 402,290 402,290

C#*D#*E#*F#55 Ramal 2.7.1.2. 60,080 60,080

C#*D#*E#*F#56 Ramal 2.7.2. 1.213,120 1.213,120

C#*D#*E#*F#57 Ramal 2.8 569,510 569,510

C#*D#*E#*F#58 Ramal 2.9 2.090,670 2.090,670

C#*D#*E#*F#59 Ramal 2.9.1. 964,330 964,330

C#*D#*E#*F#60 Ramal 2.9.1.1. 184,580 184,580

C#*D#*E#*F#61 Ramal 2.9.2. 1.343,830 1.343,830

C#*D#*E#*F#62 Ramal 2.9.3 847,470 847,470

C#*D#*E#*F#63 Ramal 2.9.3.2 205,730 205,730

C#*D#*E#*F#64 Ramal 2.9.5 311,050 311,050

C#*D#*E#*F#65 Ramal 2.10 1.054,000 1.054,000

C#*D#*E#*F#66 Ramal 2.11 369,420 369,420

C#*D#*E#*F#67 Ramal 2.12 266,760 266,760

C#*D#*E#*F#68 Ramal 2.13 140,220 140,220

C#*D#*E#*F#69 Ramal 2.14 221,400 221,400

C#*D#*E#*F#70 Ramal 2.16 214,660 214,660

C#*D#*E#*F#71 Ramal 2.18 373,800 373,800

TOTAL AMIDAMENT 104.777,235

m3 Reposició de terra vegetal procedent de l'obra, incloent la càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i
l'estesa amb el reperfilat i acabat final.

4 GR3PU015

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

C#*D#*E#*F#1 Xarxa secundaria 408.096,090 0,300 122.428,827

TOTAL AMIDAMENT 122.428,827

PRESSUPOST  OBRA 01
XARXA CANONADESSUBOBRA 02
XARXA SECUNDARIACAPÍTOL 01
CANONADESOBRA ELEMENTAL 03
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ASHACTIVITAT 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tub d'acer amb soldadura helicoïdal de DN 1200 mm, diàmetre exterior 1219 mm, construït a partir de xapa d'acer del
gruix de 7.1 mm , en tubs de 13.5 m de llargària mímina i extrems preparats per a soldar a topall, amb recobriment
exterior de polipropilè de 2.5 mm de gruix, segons NFA 49711, revestiment interior amb pintura epoxi per a ús alimentari
de 400micres de gruix mínim, segons NFA 49709, inclòs part proporcional de junt soldat a topall entre tubs, radiografies
de junt i la reposició de les proteccions interior i exterior, segons el Plec de Prescripcions Tècniques del projecte i norma
API 5L, completament col.locat i provat, inclos el transport a peu d'obra.

1 GF13Z114

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

C#*D#*E#*F#1 Secundària principal 931,210 931,210

TOTAL AMIDAMENT 931,210

kg Acer al carboni A/42b per a elements de caldereria per a formigonar, embridada o soldada amb un nivell de qualitat de les
unions soldades b o c segons une-en 25817, amb una qualificació de les soldadures 1, 2 o 3 segons une 14011, inclòs
part proporcional de brides normalitzades i mecanitzades, junts de klingerit o epdm, cargols, femelles i volanderes
zincades bicromatades i engrassats amb pasta a base de coure tipus molycote 7439 de kraft o equivalent, dimensionada
segons awwa C208-83, protecció contra la corrosió interior amb tres capes de hempadur 15130 o equivalent (375 micres)
i amb una capa d'emprimació hempadur zinc primer 15360 o equivalent (25 micres) exteriorment, inclosos tots els
materials i medis auxiliars necessaris pel seu muntatge i col·locació, completament instal.lada i provada

2 G44RR110

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

1 Secundaria principal

C#*D#*E#*F#2 Colzes horitzontals 284,040 284,040

C#*D#*E#*F#3 Colzes verticals 257,610 257,610

C#*D#*E#*F#4 Y 1.512,030 1.512,030

C#*D#*E#*F#5 Brides 2,000 285,410 570,820

TOTAL AMIDAMENT 2.624,500

PRESSUPOST  OBRA 01
XARXA CANONADESSUBOBRA 02
XARXA SECUNDARIACAPÍTOL 01
CANONADESOBRA ELEMENTAL 03
PRFVACTIVITAT 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tub de polièster reforçat amb fibra de vidre tallada i enrotllada amb fil continu o centrifugada, de DN 400 mm, PN 6 bar i
SN 5.000, en tubs de 6 m de llargària mínima, inclosa la part proporcional d'unions amb perfil d'estanqueïtat, maniguet de
polièster i accessoris d'unió, completament muntat i provat

1 GFD1R240

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

C#*D#*E#*F#1 357,740 357,740

TOTAL AMIDAMENT 357,740

m Tub de polièster reforçat amb fibra de vidre tallada i enrotllada amb fil continu o centrifugada, de DN 450 mm, PN 6 bar i
SN 5.000, en tubs de 6 m de llargària mínima, inclosa la part proporcional d'unions amb perfil d'estanqueïtat, maniguet de
polièster i accessoris d'unió, completament muntat i provat

2 GFD1R245

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

Euro



MODERNITZACIÓ DE LA ZONA REGABLE DELS CANALS D´URGELL.
TTMM D´ARTESA DE LLEIDA, LLEIDA I PUIGVERD DE LLEIDA.

AMIDAMENTS Pàg.:30/12/11 10Data:

C#*D#*E#*F#1 Ramal 2 341,620 341,620

TOTAL AMIDAMENT 341,620

m Tub de polièster reforçat amb fibra tallada i enrotllada amb fil continu o centrifugada, de vidre de DN 500 mm, PN 6 bar i
SN 5.000, en tubs de 6 m de llargària mínima, inclosa la part proporcional d'unions amb perfil d'estanqueïtat, maniguet de
polièster i accessoris d'unió, completament muntat i provat

3 GFD1R250

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

C#*D#*E#*F#1 Ramal 1 217,980 217,980

TOTAL AMIDAMENT 217,980

m Tub de polièster reforçat amb fibra de vidre tallada i enrotllada amb fil continu o centrifugada, de DN 600 mm, PN 6 bar i
SN 5.000, en tubs de 6 m de llargària mínima, inclosa la part proporcional d'unions amb perfil d'estanqueïtat, maniguet de
polièster i accessoris d'unió, completament muntat i provat

4 GFD1R260

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

C#*D#*E#*F#1 Ramal 1 1.193,090 1.193,090

TOTAL AMIDAMENT 1.193,090

m Tub de polièster reforçat amb fibra tallada i enrotllada amb fil continu o centrifugada, de vidre de DN 700 mm, PN 6 bar i
SN 5.000, en tubs de 6 m de llargària mínima, inclosa la part proporcional d'unions amb perfil d'estanqueïtat, maniguet de
polièster i accessoris d'unió, completament muntat i provat

5 GFD1R270

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

C#*D#*E#*F#1 Ramal 1 1.244,000 1.244,000

TOTAL AMIDAMENT 1.244,000

m Tub de polièster reforçat amb fibra tallada i enrotllada amb fil continu o centrifugada, de vidre de DN 800 mm, PN 6 bar i
SN 5.000, en tubs de 6 m de llargària mínima, inclosa la part proporcional d'unions amb perfil d'estanqueïtat, maniguet de
polièster i accessoris d'unió, completament muntat i provat

6 GFD1R280

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

C#*D#*E#*F#1 Ramal 1 287,000 287,000

C#*D#*E#*F#2 Ramal 2 2.308,500 2.308,500

TOTAL AMIDAMENT 2.595,500

m Tub de polièster reforçat amb fibra de vidre tallada i enrotllada amb fil continu o centrifugada, de DN 900 mm, PN 6 bar i
SN 5.000, en tubs de 6 m de llargària mínima, inclosa la part proporcional d'unions amb perfil d'estanqueïtat, maniguet de
polièster i accessoris d'unió, completament muntat i provat

7 GFD1R290

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

C#*D#*E#*F#1 Ramal 1 748,275 748,275

TOTAL AMIDAMENT 748,275

m Tub de polièster reforçat amb fibra de vidre tallada i enrotllada amb fil continu o centrifugada, de DN 400 mm, PN 10 bar i
SN 5.000, en tubs de 6 m de llargària mínima, inclosa la part proporcional d'unions amb perfil d'estanqueïtat, maniguet de
polièster i accessoris d'unió, completament muntat i provat

8 GFD1R340

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

C#*D#*E#*F#1 Ramal 1 1.064,270 1.064,270
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C#*D#*E#*F#2 Ramal 2 637,100 637,100

TOTAL AMIDAMENT 1.701,370

m Tub de polièster reforçat amb fibra de vidre tallada i enrotllada amb fil continu o centrifugada, de DN 450 mm, PN 10 bar i
SN 5.000, en tubs de 6 m de llargària mínima, inclosa la part proporcional d'unions amb perfil d'estanqueïtat, maniguet de
polièster i accessoris d'unió, completament muntat i provat

9 GFD1R345

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

C#*D#*E#*F#1 Ramal 1 1.386,773 1.386,773

C#*D#*E#*F#2 Ramal 2 3.669,380 3.669,380

TOTAL AMIDAMENT 5.056,153

m Tub de polièster reforçat amb fibra de vidre tallada i enrotllada amb fil continu o centrifugada, de DN 500 mm, PN 10 bar i
SN 5.000, en tubs de 6 m de llargària mínima, inclosa la part proporcional d'unions amb perfil d'estanqueïtat, maniguet de
polièster i accessoris d'unió, completament muntat i provat

10 GFD1R350

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

C#*D#*E#*F#1 Ramal 1 1.387,520 1.387,520

C#*D#*E#*F#2 Ramal 2 1.207,400 1.207,400

TOTAL AMIDAMENT 2.594,920

m Tub de polièster reforçat amb fibra de vidre tallada i enrotllada amb fil continu o centrifugada, de DN 600 mm, PN 10 bar i
SN 5.000, en tubs de 6 m de llargària mínima, inclosa la part proporcional d'unions amb perfil d'estanqueïtat, maniguet de
polièster i accessoris d'unió, completament muntat i provat

11 GFD1R360

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

C#*D#*E#*F#1 Ramal 1 1.697,310 1.697,310

TOTAL AMIDAMENT 1.697,310

m Tub de polièster reforçat amb fibra de vidre tallada i enrotllada amb fil continu o centrifugada, de DN 700 mm, PN 10 bar i
SN 5.000, en tubs de 6 m de llargària mínima, inclosa la part proporcional d'unions amb perfil d'estanqueïtat, maniguet de
polièster i accessoris d'unió, completament muntat i provat

12 GFD1R370

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

C#*D#*E#*F#1 Ramal 1 1.004,600 1.004,600

C#*D#*E#*F#2 Ramal 2 628,690 628,690

TOTAL AMIDAMENT 1.633,290

m Tub de polièster reforçat amb fibra de vidre tallada i enrotllada amb fil continu o centrifugada, de DN 800 mm, PN 10 bar i
SN 5.000, en tubs de 6 m de llargària mínima, inclosa la part proporcional d'unions amb perfil d'estanqueïtat, maniguet de
polièster i accessoris d'unió, completament muntat i provat

13 GFD1R380

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

C#*D#*E#*F#1 Ramal 2 292,843 292,843

TOTAL AMIDAMENT 292,843

u Con de reducció de polièster amb fibra de vidre de DN 900 mm a DN 800 mm, de PN 10 bar, inclòs resina, làmines de
fibra de vidre per a la unió de tubs de polièster amb fibra de vidre, perfil d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris
d'unió, inclòs un tram d'1 m de tub dels mateixos diàmetres que els de l'accessori a cadascuna de les unions,
completament muntat i provat

14 GFDCR290
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Con de reducció de polièster amb fibra de vidre de DN 800 mm a DN600 mm, de PN 10 bar, inclòs resina, làmines de
fibra de vidre per a la unió de tubs de polièster amb fibra de vidre, perfil d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris
d'unió, inclòs un tram d'1 m de tub dels mateixos diàmetres que els de l'accessori a cadascuna de les unions,
completament muntat i provat

15 GFDCZ282

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Con de reducció de polièster amb fibra de vidre de DN 700 mm a DN 500 mm, de PN 10 bar, inclòs resina, làmines de
fibra de vidre per a la unió de tubs de polièster amb fibra de vidre, perfil d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris
d'unió, inclòs un tram d'1 m de tub dels mateixos diàmetres que els de l'accessori a cadascuna de les unions,
completament muntat i provat

16 GFDCZ281

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Con de reducció de polièster amb fibra de vidre de DN 800 mm a DN 700 mm, de PN 10 bar, inclòs resina, làmines de
fibra de vidre per a la unió de tubs de polièster amb fibra de vidre, perfil d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris
d'unió, inclòs un tram d'1 m de tub dels mateixos diàmetres que els de l'accessori a cadascuna de les unions,
completament muntat i provat

17 GFDCR280

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Con de reducció de polièster amb fibra de vidre de DN 700 mm a DN 600 mm, de PN 10 bar, inclòs resina, làmines de
fibra de vidre per a la unió de tubs de polièster amb fibra de vidre, perfil d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris
d'unió, inclòs un tram d'1 m de tub dels mateixos diàmetres que els de l'accessori a cadascuna de les unions,
completament muntat i provat

18 GFDCR270

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

C#*D#*E#*F#1 Ramal 1.1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Con de reducció de polièster amb fibra de vidre de DN 600 mm a DN 500 mm, de PN 16 bar, inclòs resina, làmines de
fibra de vidre per a la unió de tubs de polièster amb fibra de vidre, perfil d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris
d'unió, inclòs un tram d'1 m de tub dels mateixos diàmetres que els de l'accessori a cadascuna de les unions,
completament muntat i provat

19 GFDCR360

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

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

C#*D#*E#*F#2 Ramal 1.1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000
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u Con de reducció de polièster amb fibra de vidre de DN 500 mm a DN 450 mm, de PN 16 bar, inclòs resina, làmines de
fibra de vidre per a la unió de tubs de polièster amb fibra de vidre, perfil d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris
d'unió, inclòs un tram d'1 m de tub dels mateixos diàmetres que els de l'accessori a cadascuna de les unions,
completament muntat i provat

20 GFDCZ350

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

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

C#*D#*E#*F#2 Ramal 1.1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Ramal 2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Con de reducció de polièster amb fibra de vidre de DN 450 mm a DN 400 mm, de PN 10 bar, inclòs resina, làmines de
fibra de vidre per a la unió de tubs de polièster amb fibra de vidre, perfil d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris
d'unió, inclòs un tram d'1 m de tub dels mateixos diàmetres que els de l'accessori a cadascuna de les unions,
completament muntat i provat

21 GFDCR245

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

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

C#*D#*E#*F#2 Ramal 1.1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Ramal 2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 Ramal 2.3 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Colze PRFV DN 800 y PN 10, muntat i col·locat en tuberia22 GFD2N080

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

1 Colze horitzontal

C#*D#*E#*F#2 Ramal 2 4,000 4,000

3 Colze vertical

C#*D#*E#*F#4 Ramal 1 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#5 Ramal 2 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

u Colze PRFV DN 700 i PN 10, muntat i col·locat en tuberia23 GFD2N070

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

1 Colzes horitzontals

C#*D#*E#*F#2 Ramal 1.1 3,000 3,000

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

4 Colzes verticals

C#*D#*E#*F#5 Ramal 1.1 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#6 Ramal  2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

u Colze PRFV DN 600 i PN 10, muntat i col·locat en tuberia24 GFD2N060

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

1 Colzes horitzontals
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C#*D#*E#*F#2 Ramal 1 6,000 6,000

3 Colzes verticals

C#*D#*E#*F#4 Ramal 1 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#5 Ramal 1.1 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

u Colze PRFV DN 500 i PN 10, muntat i col·locat en tuberia25 GFD2N050

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

1 Colzes horitzontals

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

C#*D#*E#*F#3 Ramal 1.1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 Ramal 2 2,000 2,000

5 Colzes verticals

C#*D#*E#*F#6 Ramal 1 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#7 Ramal 1.1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 14,000

u Colze PRFV DN 450 i PN 10, muntat i col·locat en tuberia26 GFD2N045

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

1 Colzes horitzontals

C#*D#*E#*F#2 Ramal 1 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#3 Ramal 1.1. 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 Ramal 2 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#5 Ramal 2.3. 7,000 7,000

6 Colzes verticals

C#*D#*E#*F#7 Ramal 1 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#8 Ramal 2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 22,000

u Colze PRFV DN 400 i PN 10, muntat i col·locat en tuberia27 GFD2N040

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

1 Colzes horitzontals

C#*D#*E#*F#2 Ramal 1.1 1,000 1,000

3 Colzes verticals

C#*D#*E#*F#4 Ramal 1.1 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#5 Ramal 2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Derivació de polièster amb fibra de vidre de DN 400 mm, de PN 10 bar, amb de DN 100 mm, inclòs resina, làmines de
fibra de vidre per a la unió de tubs de polièster amb fibra de vidre, perfil d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris
d'unió, inclòs un tram d'1 m de tub del mateix diàmetre que el de l'accessori a cadascuna de les unions amb la canonada
principal, completament muntada i provada

28 GFDAR410
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Derivació hidrant

C#*D#*E#*F#2 Ramal 1.1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Ramal 2.3 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Derivació de polièster amb fibra de vidre de DN 400 mm, de PN 10 bar, amb de DN 125 mm, inclòs resina, làmines de
fibra de vidre per a la unió de tubs de polièster amb fibra de vidre, perfil d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris
d'unió, inclòs un tram d'1 m de tub del mateix diàmetre que el de l'accessori a cadascuna de les unions amb la canonada
principal, completament muntada i provada

29 GFDAR412

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

C#*D#*E#*F#1 Ramal 2.3.1. 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Derivació de polièster amb fibra de vidre de DN 400 mm, de PN 10 bar, amb de DN 200 mm, inclòs resina, làmines de
fibra de vidre per a la unió de tubs de polièster amb fibra de vidre, perfil d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris
d'unió, inclòs un tram d'1 m de tub del mateix diàmetre que el de l'accessori a cadascuna de les unions amb la canonada
principal, completament muntada i provada

30 GFDAR420

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

C#*D#*E#*F#1 Ramal 1.1.13 1,000 1,000

2 Derivació a hidrant

C#*D#*E#*F#3 Ramal 2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Derivació de polièster amb fibra de vidre de DN 450 mm, de PN 10 bar, amb de DN 315 mm, inclòs resina, làmines de
fibra de vidre per a la unió de tubs de polièster amb fibra de vidre, perfil d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris
d'unió, inclòs un tram d'1 m de tub del mateix diàmetre que el de l'accessori a cadascuna de les unions amb la canonada
principal, completament muntada i provada

31 GFDAR430

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

C#*D#*E#*F#1 Ramal 1.10 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Derivació de polièster amb fibra de vidre de DN 450 mm, de PN 10 bar, amb de DN 110 mm, inclòs resina, làmines de
fibra de vidre per a la unió de tubs de polièster amb fibra de vidre, perfil d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris
d'unió, inclòs un tram d'1 m de tub del mateix diàmetre que el de l'accessori a cadascuna de les unions amb la canonada
principal, completament muntada i provada

32 GFDAR451

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

C#*D#*E#*F#1 Ramal 1.11 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Ramal 1.1.11 1,000 1,000

3 Derivació hidrants

C#*D#*E#*F#4 Ramal 1 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#5 Ramal 1.1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#6 Ramal 2 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#7 Ramal 2.3 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000
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u Derivació de polièster amb fibra de vidre de DN 450 mm, de PN 10 bar, amb de DN 160 mm, inclòs resina, làmines de
fibra de vidre per a la unió de tubs de polièster amb fibra de vidre, perfil d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris
d'unió, inclòs un tram d'1 m de tub del mateix diàmetre que el de l'accessori a cadascuna de les unions amb la canonada
principal, completament muntada i provada

33 GFDAR452

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

C#*D#*E#*F#1 Ramal 1.8. 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Ramal 2.16 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Ramal 2.18 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 Ramal 2.3.2. 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Derivació de polièster amb fibra de vidre de DN 450 mm, de PN 10 bar, amb de DN 160 mm, inclòs resina, làmines de
fibra de vidre per a la unió de tubs de polièster amb fibra de vidre, perfil d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris
d'unió, inclòs un tram d'1 m de tub del mateix diàmetre que el de l'accessori a cadascuna de les unions amb la canonada
principal, completament muntada i provada

34 GFDAR453

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

C#*D#*E#*F#1 Ramal 2.11 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Derivació de polièster amb fibra de vidre de DN 500 mm, de PN 10 bar, amb de DN 110 mm, inclòs resina, làmines de
fibra de vidre per a la unió de tubs de polièster amb fibra de vidre, perfil d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris
d'unió, inclòs un tram d'1 m de tub del mateix diàmetre que el de l'accessori a cadascuna de les unions amb la canonada
principal, completament muntada i provada

35 GFDAR510

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

C#*D#*E#*F#1 Ramal 1.7 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Ramal 2.14 1,000 1,000

3 Derivacions hidrants

C#*D#*E#*F#4 Ramal 1 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#5 Ramal 1.1 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#6 Ramal 2 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

u Derivació de polièster amb fibra de vidre de DN 500 mm, de PN 10 bar, amb de DN 160 mm, inclòs resina, làmines de
fibra de vidre per a la unió de tubs de polièster amb fibra de vidre, perfil d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris
d'unió, inclòs un tram d'1 m de tub del mateix diàmetre que el de l'accessori a cadascuna de les unions amb la canonada
principal, completament muntada i provada

36 GFDAR516

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

C#*D#*E#*F#1 Ramal 1.5. 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Ramal 1.4. 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Ramal 1.6. 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 Ramal 1.9. 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000
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u Derivació de polièster amb fibra de vidre de DN 500 mm, de PN 10 bar, amb de DN 400 mm, inclòs resina, làmines de
fibra de vidre per a la unió de tubs de polièster amb fibra de vidre, perfil d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris
d'unió, inclòs un tram d'1 m de tub del mateix diàmetre que el de l'accessori a cadascuna de les unions amb la canonada
principal, completament muntada i provada

37 GFDAR540

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

C#*D#*E#*F#1 Ramal 1.1.6. 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Ramal 2.9. 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Derivació de polièster amb fibra de vidre de DN 600mm, de PN 10 bar, amb de DN 110 mm, inclòs resina, làmines de
fibra de vidre per a la unió de tubs de polièster amb fibra de vidre, perfil d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris
d'unió, inclòs un tram d'1 m de tub del mateix diàmetre que el de l'accessori a cadascuna de les unions amb la canonada
principal, completament muntada i provada

38 GFDAR610

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

1 Derivacions hidrants

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

C#*D#*E#*F#3 Ramal 1.1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Derivació de polièster amb fibra de vidre de DN 600mm, de PN 10 bar, amb de DN 160 mm, inclòs resina, làmines de
fibra de vidre per a la unió de tubs de polièster amb fibra de vidre, perfil d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris
d'unió, inclòs un tram d'1 m de tub del mateix diàmetre que el de l'accessori a cadascuna de les unions amb la canonada
principal, completament muntada i provada

39 GFDAR616

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

C#*D#*E#*F#1 Ramal 1.3 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Derivació de polièster amb fibra de vidre de DN 600 mm, de PN 10 bar, amb de DN 200 mm, inclòs resina, làmines de
fibra de vidre per a la unió de tubs de polièster amb fibra de vidre, perfil d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris
d'unió, inclòs un tram d'1 m de tub del mateix diàmetre que el de l'accessori a cadascuna de les unions amb la canonada
principal, completament muntada i provada

40 GFDAR614

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

C#*D#*E#*F#1 Ramal 1.1.4. 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Derivació de polièster amb fibra de vidre de DN 600 mm, de PN 10 bar, amb de DN 400 mm, inclòs resina, làmines de
fibra de vidre per a la unió de tubs de polièster amb fibra de vidre, perfil d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris
d'unió, inclòs un tram d'1 m de tub del mateix diàmetre que el de l'accessori a cadascuna de les unions amb la canonada
principal, completament muntada i provada

41 GFDAR640

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

C#*D#*E#*F#1 Ramal 1.2. 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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u Derivació de polièster amb fibra de vidre de DN 700 mm, de PN 10 bar, amb de DN 100 mm, inclòs resina, làmines de
fibra de vidre per a la unió de tubs de polièster amb fibra de vidre, perfil d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris
d'unió, inclòs un tram d'1 m de tub del mateix diàmetre que el de l'accessori a cadascuna de les unions amb la canonada
principal, completament muntada i provada

42 GFDAR710

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

C#*D#*E#*F#1 Ramal 1.1.2. 1,000 1,000

2 Derivació hidrants

C#*D#*E#*F#3 Ramal 2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 Ramal 1.1 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

u Derivació de polièster amb fibra de vidre de DN 700 mm, de PN 10 bar, amb de DN 125 mm, inclòs resina, làmines de
fibra de vidre per a la unió de tubs de polièster amb fibra de vidre, perfil d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris
d'unió, inclòs un tram d'1 m de tub del mateix diàmetre que el de l'accessori a cadascuna de les unions amb la canonada
principal, completament muntada i provada

43 GFDAR714

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

C#*D#*E#*F#1 Ramal 1.1.3. 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Derivació de polièster amb fibra de vidre de DN 700 mm, de PN 10 bar, amb de DN 250 mm, inclòs resina, làmines de
fibra de vidre per a la unió de tubs de polièster amb fibra de vidre, perfil d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris
d'unió, inclòs un tram d'1 m de tub del mateix diàmetre que el de l'accessori a cadascuna de les unions amb la canonada
principal, completament muntada i provada

44 GFDAR725

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

C#*D#*E#*F#1 Ramal 1.1.5 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Derivació de polièster amb fibra de vidre de DN 700 mm, de PN 10 bar, amb de DN 315 mm, inclòs resina, làmines de
fibra de vidre per a la unió de tubs de polièster amb fibra de vidre, perfil d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris
d'unió, inclòs un tram d'1 m de tub del mateix diàmetre que el de l'accessori a cadascuna de les unions amb la canonada
principal, completament muntada i provada

45 GFDAR731

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

C#*D#*E#*F#1 Ramal 1.1.1. 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Ramal 2.7 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Derivació de polièster amb fibra de vidre de DN 700 mm, de PN 10 bar, amb de DN 400 mm, inclòs resina, làmines de
fibra de vidre per a la unió de tubs de polièster amb fibra de vidre, perfil d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris
d'unió, inclòs un tram d'1 m de tub del mateix diàmetre que el de l'accessori a cadascuna de les unions amb la canonada
principal, completament muntada i provada

46 GFDAR740

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

C#*D#*E#*F#1 Ramal 1.1.7 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Ramal 2.5. 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Ramal 2.3. 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000
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u Derivació de polièster amb fibra de vidre de DN 800 mm, de PN 10 bar, amb de DN 100 mm, inclòs con de reducció de
900-700, resina, làmines de fibra de vidre per a la unió de tubs de polièster amb fibra de vidre, perfil d'estanqueïtat,
maniguet de polièster i accessoris d'unió, inclòs un tram d'1 m de tub del mateix diàmetre que el de l'accessori a
cadascuna de les unions amb la canonada principal, completament muntada i provada

47 GFDAR810

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

C#*D#*E#*F#1 Ramal 2.6. 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Ramal 2.12 1,000 1,000

3 Derivació hidrant

C#*D#*E#*F#4 Ramal 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 Ramal 2 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

u Derivació de polièster amb fibra de vidre de DN 800 mm, de PN 10 bar, amb de DN 140 mm, inclòs con de reducció de
900-700, resina, làmines de fibra de vidre per a la unió de tubs de polièster amb fibra de vidre, perfil d'estanqueïtat,
maniguet de polièster i accessoris d'unió, inclòs un tram d'1 m de tub del mateix diàmetre que el de l'accessori a
cadascuna de les unions amb la canonada principal, completament muntada i provada

48 GFDAR814

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

C#*D#*E#*F#1 Ramal 2.4. 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Ramal 2.8. 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Ramal 2.1. 1,000 1,000

4 Derivació a hidrants

C#*D#*E#*F#5 Ramal 2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Derivació de polièster amb fibra de vidre de DN 800 mm, de PN 10 bar, amb de DN 200 mm, inclòs con de reducció de
900-700, resina, làmines de fibra de vidre per a la unió de tubs de polièster amb fibra de vidre, perfil d'estanqueïtat,
maniguet de polièster i accessoris d'unió, inclòs un tram d'1 m de tub del mateix diàmetre que el de l'accessori a
cadascuna de les unions amb la canonada principal, completament muntada i provada

49 GFDAR820

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

C#*D#*E#*F#1 Ramal 2.2. 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Ramal 2.10 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

PRESSUPOST  OBRA 01
XARXA CANONADESSUBOBRA 02
XARXA SECUNDARIACAPÍTOL 01
CANONADESOBRA ELEMENTAL 03
PVCACTIVITAT 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tub de PVC de DN 110 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat

1 GFA1R110

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

C#*D#*E#*F#1 Ramal 1 276,589 276,589

C#*D#*E#*F#2 Ramal 2 840,040 840,040
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TOTAL AMIDAMENT 1.116,629

m Tub de PVC de DN 125 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat

2 GFA1R112

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

C#*D#*E#*F#1 Ramal 1 350,800 350,800

C#*D#*E#*F#2 Ramal 2 1.359,871 1.359,871

TOTAL AMIDAMENT 1.710,671

m Tub de PVC de DN 140 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat

3 GFA1R114

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

C#*D#*E#*F#1 Ramal 1 109,630 109,630

C#*D#*E#*F#2 Ramal 2 1.485,820 1.485,820

TOTAL AMIDAMENT 1.595,450

m Tub de PVC de DN 160 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat

4 GFA1R116

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

C#*D#*E#*F#1 Ramal 1 315,000 315,000

C#*D#*E#*F#2 Ramal 2 280,100 280,100

TOTAL AMIDAMENT 595,100

m Tub de PVC de DN 200 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat

5 GFA1R120

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

C#*D#*E#*F#1 Ramal 1 139,510 139,510

C#*D#*E#*F#2 Ramal 2 128,740 128,740

TOTAL AMIDAMENT 268,250

m Tub de PVC de DN 225 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat

6 GFA1R122

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

C#*D#*E#*F#1 Ramal 1 304,000 304,000

C#*D#*E#*F#2 Ramal 2 121,260 121,260

TOTAL AMIDAMENT 425,260

m Tub de PVC de DN 250 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat

7 GFA1R125

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

C#*D#*E#*F#1 Ramal 1 76,000 76,000
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TOTAL AMIDAMENT 76,000

m Tub de PVC de DN 315 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat

8 GFA1R131

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

C#*D#*E#*F#1 Ramal 1 398,000 398,000

C#*D#*E#*F#2 Ramal 2 386,000 386,000

TOTAL AMIDAMENT 784,000

m Tub de PVC de DN 400 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat

9 GFA1R140

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

C#*D#*E#*F#1 Ramal 2 857,900 857,900

TOTAL AMIDAMENT 857,900

m Tub de PVC de DN 90 mm, per a PN 10 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat

10 GFA1R209

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

C#*D#*E#*F#1 Ramal 1 272,462 272,462

C#*D#*E#*F#2 Ramal 2 154,955 154,955

TOTAL AMIDAMENT 427,417

m Tub de PVC de DN 110 mm, per a PN 10 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat

11 GFA1R210

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

C#*D#*E#*F#1 Ramal 1 1.017,800 1.017,800

C#*D#*E#*F#2 Ramal 2 109,213 109,213

TOTAL AMIDAMENT 1.127,013

m Tub de PVC de DN 125 mm, per a PN 10 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat

12 GFA1R212

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

C#*D#*E#*F#1 Ramal 1 2.599,840 2.599,840

C#*D#*E#*F#2 Ramal 2 855,650 855,650

TOTAL AMIDAMENT 3.455,490

m Tub de PVC de DN 140 mm, per a PN 10 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat

13 GFA1R214

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

C#*D#*E#*F#1 Ramal 1 2.073,190 2.073,190

C#*D#*E#*F#2 Ramal 2 1.404,219 1.404,219

TOTAL AMIDAMENT 3.477,409
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m Tub de PVC de DN 160 mm, per a PN 10 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat

14 GFA1R216

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

C#*D#*E#*F#1 Ramal 1 2.022,780 2.022,780

C#*D#*E#*F#2 Ramal 2 1.564,890 1.564,890

TOTAL AMIDAMENT 3.587,670

m Tub de PVC de DN 200 mm, per a PN 10 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat

15 GFA1R220

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

C#*D#*E#*F#1 Ramal 1 3.004,843 3.004,843

C#*D#*E#*F#2 Ramal 2 874,490 874,490

TOTAL AMIDAMENT 3.879,333

m Tub de PVC de DN 225 mm, per a PN 10 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat

16 GFA1R222

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

C#*D#*E#*F#1 Ramal 1 2.974,330 2.974,330

C#*D#*E#*F#2 Ramal 2 708,523 708,523

TOTAL AMIDAMENT 3.682,853

m Tub de PVC de DN 250 mm, per a PN 10 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat

17 GFA1R225

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

C#*D#*E#*F#1 Ramal 1 1.778,980 1.778,980

C#*D#*E#*F#2 Ramal 2 495,200 495,200

TOTAL AMIDAMENT 2.274,180

m Tub de PVC de DN 315 mm, per a PN 10 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat

18 GFA1R231

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

C#*D#*E#*F#1 Ramal 1 836,670 836,670

C#*D#*E#*F#2 Ramal 2 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 856,670

m Tub de PVC de DN 400 mm, per a PN 10 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat

19 GFA1R240

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

C#*D#*E#*F#1 Ramal 1 1.339,150 1.339,150

C#*D#*E#*F#2 Ramal 2 765,900 765,900

TOTAL AMIDAMENT 2.105,050
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PRESSUPOST  OBRA 01
XARXA CANONADESSUBOBRA 02
XARXA SECUNDARIACAPÍTOL 01
CANONADESOBRA ELEMENTAL 03
PEACTIVITAT 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 90 mm per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

1 GFB1R609

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

C#*D#*E#*F#1 Ramal  2 273,601 273,601

TOTAL AMIDAMENT 273,601

PRESSUPOST  OBRA 01
XARXA CANONADESSUBOBRA 02
XARXA SECUNDARIACAPÍTOL 01
VÀLVULES DE SECCIONAMENTOBRA ELEMENTAL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Conjunt de vàlvula de seccionament de DN 900 amb dues ventoses trifuncionals de 2'', amb 2 vàlvules de purga de 2'' i
una vàlvula de bola, inclosa la valla de tancament de 2 m d'alçada i llosa de formigó HA-25 amb malla electrosoldada.

1 GN220001

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Conjunt de vàlvula de seccionament de DN 800 amb dues ventoses trifuncionals de 2'', amb 2 vàlvules de purga de 2'' i
una vàlvula de bola, inclosa la valla de tancament de 2 m d'alçada i llosa de formigó HA-25 amb malla electrosoldada.

2 GN220008

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Conjunt de vàlvula de seccionament de DN 700 amb dues ventoses trifuncionals de 2'', amb 2 vàlvules de purga de 2'' i
una vàlvula de bola, inclosa la valla de tancament de 2 m d'alçada i llosa de formigó HA-25 amb malla electrosoldada.

3 GN220002

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Conjunt de vàlvula de seccionament de DN 600 amb dues ventoses trifuncionals de 2'', amb 2 vàlvules de purga de 2'' i
una vàlvula de bola, inclosa la valla de tancament de 2 m d'alçada i llosa de formigó HA-25 amb malla electrosoldada.

4 GN220003

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

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

u Conjunt de vàlvula de seccionament de DN 500 amb dues ventoses trifuncionals de 2'', amb 2 vàlvules de purga de 2'' i
una vàlvula de bola, inclosa la valla de tancament de 2 m d'alçada i llosa de formigó HA-25 amb malla electrosoldada.

5 GN220004

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Conjunt de vàlvula de seccionament de DN 450 amb dues ventoses trifuncionals de 2'', amb 2 vàlvules de purga de 2'' i
una vàlvula de bola, inclosa la valla de tancament de 2 m d'alçada i llosa de formigó HA-25 amb malla electrosoldada.

6 GN220005

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Conjunt de vàlvula de seccionament de DN 400 amb dues ventoses trifuncionals de 2'', amb 2 vàlvules de purga de 2'' i
una vàlvula de bola, inclosa la valla de tancament de 2 m d'alçada i llosa de formigó HA-25 amb malla electrosoldada.

7 GN220006

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

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Conjunt de vàlvula de seccionament de DN 315 amb dues ventoses trifuncionals de 2'', amb 2 vàlvules de purga de 2'' i
una vàlvula de bola, inclosa la valla de tancament de 2 m d'alçada i llosa de formigó HA-25 amb malla electrosoldada.

8 GN220007

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

C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

PRESSUPOST  OBRA 01
XARXA CANONADESSUBOBRA 02
XARXA SECUNDARIACAPÍTOL 01
VENTOSESOBRA ELEMENTAL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Ventosa trifuncional de DN 50 mm i PN 10, amb boia flotador en acer inoxidable, amb tancament incorporat, unió
embridada, completament instal·lada i provada, incloent cargols d'acer inoxidable i junt estanc.

1 GNII0001

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

C#*D#*E#*F#1 48,000 48,000

TOTAL AMIDAMENT 48,000

u Ventosa trifuncional de DN 80 mm i PN 10/16, amb boia flotador en acer inoxidable, amb tancament incorporat, unió
embridada, completament instal·lada i provada, incloent cargols d'acer inoxidable i junt estanc.

2 GNII0002

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

C#*D#*E#*F#1 17,000 17,000
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TOTAL AMIDAMENT 17,000

u Ventosa trifuncional de DN 100 mm i PN 16, amb boia flotador en acer inoxidable, amb tancament incorporat, unió
embridada, completament instal·lada i provada, incloent cargols d'acer inoxidable i junt estanc.

3 GNII0005

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

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

TOTAL AMIDAMENT 14,000

u Ventosa trifuncional de DN 150 mm i PN 10, amb boia flotador en acer inoxidable, amb tancament incorporat, unió
embridada, completament instal·lada i provada, incloent cargols d'acer inoxidable i junt estanc.

4 GNII0007

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

C#*D#*E#*F#1 11,000 11,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

u Ventosa trifuncional de DN 200 mm i PN 10/16, amb boia flotador en acer inoxidable, amb tancament incorporat, unió
embridada, completament instal·lada i provada, incloent cargols d'acer inoxidable i junt estanc.

5 GNII0008

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

C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Pericó prefabricat de 1.0 x 1.0 x 1.0 m interiors, per acomodament de ventosa trifuncional. incloent tapa metàl.lica, peces
auxiliars i elements de tanca , i rebliments de solera amb grava.

6 GDP90060

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

C#*D#*E#*F#1 Ø 50 mm 48,000 48,000

C#*D#*E#*F#2 Ø 80 mm 17,000 17,000

TOTAL AMIDAMENT 65,000

u Pericó prefabricat de 1.8x 1.8x 1.5 m interiors, per acomodament de ventosa trifuncional. incloent tapa metàl.lica, peces
auxiliars i elements de tanca , i rebliments de solera amb grava.

7 GDP90061

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

C#*D#*E#*F#1 Ø100 mm 14,000 14,000

C#*D#*E#*F#2 Ø 150 mm 11,000 11,000

C#*D#*E#*F#3 Ø 200 mm 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

PRESSUPOST  OBRA 01
XARXA CANONADESSUBOBRA 02
XARXA SECUNDARIACAPÍTOL 01
DESGUASSOSOBRA ELEMENTAL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
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u Pericó de formigó HA-25 realitzat in situ, de 2 x 2.5 x 2 m interiors, per a instal·lació de desguassos. incloent tapa
metàl.lica, peces  auxiliars i elements de tanca , i rebliments de solera amb grava.

1 GDP90064

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

C#*D#*E#*F#1 Ø 200 mm 9,000 9,000

C#*D#*E#*F#2 Ø 150 mm 39,000 39,000

TOTAL AMIDAMENT 48,000

u Vàlvula de comporta manual amb brides, de tancament elàstic, DN 150 i PN 10 bar, de cos curt, cos i tapa de fundició
nodular, tancament de fundició nodular recobert d'EPDM, inclos junts i cargoleria, col·locada i provada.

2 GN120005

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

C#*D#*E#*F#1 39,000 39,000

TOTAL AMIDAMENT 39,000

u Vàlvula de comporta manual amb brides, de tancament elàstic, DN 200 i PN 10 bar, de cos curt, cos i tapa de fundició
nodular, tancament de fundició nodular recobert d'EPDM, inclos junts i cargoleria, col·locada i provada.

3 GN120006

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

C#*D#*E#*F#1 9,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

u Carret telescopic de desmuntatge de DN 200 i PN 10, fabricat amb virolles d'acer inox AISI 304 i brides d'acer al carboni.
i inclosos tots els materials necessaris pel muntatge, completament instal.lat i provat

4 GS5TR020

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

C#*D#*E#*F#1 9,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

u Carret telescòpic de desmuntatge DN 150, PN 10, longitud de muntatge 230 mm entre cares, fabricat amb virolles d'acer
inox i brides s/din 2501 d'acer al carboni, inclosos espàrregs d'acer inox a-2 i tots els materials necessaris pel muntatge,
completament instal.lat i provat

5 GS5TR021

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

C#*D#*E#*F#1 39,000 39,000

TOTAL AMIDAMENT 39,000

u Pericó prefabricat de 0.6 x 0.6 x 0.65 m interiors, per acomodament de ventosa trifuncional. incloent tapa metàl.lica, peces
auxiliars i elements de tanca , i rebliments de solera amb grava.

6 GDP90063

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

C#*D#*E#*F#1 Ø 100 mm 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#2 Ø 80 mm 15,000 15,000

C#*D#*E#*F#3 Ø 50 mm 41,000 41,000

TOTAL AMIDAMENT 61,000

U Boca de reg soterrada DN 50 muntat .7 FM213228

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
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C#*D#*E#*F#1 41,000 41,000

TOTAL AMIDAMENT 41,000

U Boca de reg soterrada DN 80, muntat .8 FM213229

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

C#*D#*E#*F#1 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

U Boca de reg soterrada DN 100, muntat.9 FM213230

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

C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

PRESSUPOST  OBRA 01
XARXA CANONADESSUBOBRA 02
XARXA SECUNDARIACAPÍTOL 01
HIDRANTSOBRA ELEMENTAL 07
CONJUNT HIDRANT AGRUPACIÓACTIVITAT 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Conjunt hidrant d'agrupació de 3´´ amb 5 preses per vàlvula volumètrica, tipus Uramed, composat per derivació a hidrant
amb canonada de PEAD DN variable, portabrides amb brida boja DN 90 PN 16, vàlvula de comporta de DN 80 PN 16
amb tancament elàstic amb brides i volant, coll de cigne d'acer galvanitzat DN 80 de pujada connexió amb brides bojes
amb dos empelts de 1'' i 3/4'', dos conjunts de ventosa trifuncional 1'' amb vàlvula esfera metàlica de 1´´, 2 conjunts
manòmetres PN 16, filtre caçapedres de 3'' amb malla inox amb pas de 4 mm, vàlvula hidràulica de 3'' PN 16 de fosa
dúctil amb brides i vàlvula de tres vies , coll de cigne d'acer galvanitzat DN 80 baixada connexió amb brides amb empelts
de 3/4'' i 2 de 1'' mascles, dues derivacions a 3'' amb brida, vàlvula esfera metàlica 3/4´´, col·lector acer galvanitzat DN 80
amb 8 preses, amb tots els elements necessaris per a la seva instal·lació i correcte funcionament, instal·lat i provat. No
inclou el conjunt vàlvula volumètrica de les preses parcel·làries.

1 GS1MZ031

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

C#*D#*E#*F#1 1 presa 20,000 20,000

C#*D#*E#*F#2 2 preses 29,000 29,000

C#*D#*E#*F#3 3 preses 29,000 29,000

C#*D#*E#*F#4 4 preses 36,000 36,000

C#*D#*E#*F#5 5 preses 18,000 18,000

TOTAL AMIDAMENT 132,000

u Conjunt hidrant d'agrupació de 3´´ per més de 5 preses per vàlvula volumètrica composat per derivació a hidrant amb
canonada de PEAD DN variable, portabrides amb brida boja DN 90 PN 16, vàlvula de comporta de DN 80 PN 16 amb
tancament elàstic amb brides i volant, coll de cigne d'acer galvanitzat DN 80 de pujada connexió amb brides bojes amb
dos empelts de 1'' i 3/4'', dos conjunts de ventosa trifuncional 1'' amb vàlvula esfera metàlica de 1´´, 2 conjunts
manòmetres PN 16, filtre caçapedres de 3'' amb malla inox amb pas de 4 mm, vàlvula hidràulica de 3'' PN 16 de fosa
dúctil amb brides i vàlvula de tres vies , coll de cigne d'acer galvanitzat DN 80 baixada connexió amb brides amb empelts
de 3/4'' i 2 de 1'' mascles, dues derivacions a 3'' amb brida, vàlvula esfera metàlica 3/4´´, col·lector acer galvanitzat DN 80
amb 8 preses, amb tots els elements necessaris per a la seva instal·lació i correcte funcionament, instal·lat i provat. No
inclou el conjunt vàlvula volumètrica de les preses parcel·làries.

2 GS1MZ032

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
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C#*D#*E#*F#1 6 preses 18,000 18,000

C#*D#*E#*F#2 7 preses 11,000 11,000

C#*D#*E#*F#3 8 preses 19,000 19,000

C#*D#*E#*F#4 9 preses 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 52,000

PRESSUPOST  OBRA 01
XARXA CANONADESSUBOBRA 02
XARXA SECUNDARIACAPÍTOL 01
HIDRANTSOBRA ELEMENTAL 07
CONJUNT VÀLVULES VOLUMÈTRIQUES I VENTOSESACTIVITAT 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Conjunt vàlvula volumètrica 3´´ per una presa, composat per vàlvula de comporta amb brides DN 80; PN 1,6 Mpa amb
volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb
rosques extruides i conformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment
revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8.8 amb tractament anticorrosiu i vàlvula volumètrica roscada de
fosa dúctil amb recobriment mínim amb epoxi de 150 micres, contadora de DN 80'' d'eix vertical, amb vàlvula de 3 vies i
emisor de polsos, amb tots els elements necessaris per a la seva instal·lació, incloent conjunt de microventosa antibuit de
1/2'' amb cos de plàstic i vàlvula d'esfera metàlica de 1/2'', inclou collaret de presa i accessoris; connexió a la xarxa i
correcte funcionament, instal·lat i provat. 

1 GS1VZ030

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

C#*D#*E#*F#1 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

u Conjunt vàlvula volumètrica 3´´, per dues preses, composat per vàlvula de comporta amb brides DN 80; PN 1,6 Mpa amb
volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb
rosques extruides i conformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment
revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8.8 amb tractament anticorrosiu i vàlvula volumètrica roscada de
fosa dúctil amb recobriment mínim amb epoxi de 150 micres, contadora de DN 80'' d'eix vertical, amb vàlvula de 3 vies i
emisor de polsos, amb tots els elements necessaris per a la seva instal·lació, incloent conjunt de microventosa antibuit de
1/2'' amb cos de plàstic i vàlvula d'esfera metàlica de 1/2'', inclou collaret de presa i accessoris; connexió a la xarxa i
correcte funcionament, instal·lat i provat. 

2 GS1VZ031

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

C#*D#*E#*F#1 29,000 29,000

TOTAL AMIDAMENT 29,000

u Conjunt vàlvula volumètrica 3´´ per tres preses, composat per vàlvula de comporta amb brides DN 80; PN 1,6 Mpa amb
volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb
rosques extruides i conformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment
revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8.8 amb tractament anticorrosiu i vàlvula volumètrica roscada de
fosa dúctil amb recobriment mínim amb epoxi de 150 micres, contadora de DN 80'' d'eix vertical, amb vàlvula de 3 vies i
emisor de polsos, amb tots els elements necessaris per a la seva instal·lació, incloent conjunt de microventosa antibuit de
1/2'' amb cos de plàstic i vàlvula d'esfera metàlica de 1/2'', inclou collaret de presa i accessoris; connexió a la xarxa i
correcte funcionament, instal·lat i provat. 

3 GS1VZ032

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

C#*D#*E#*F#1 29,000 29,000

TOTAL AMIDAMENT 29,000

Euro
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u Conjunt vàlvula volumètrica 3´´ per quatre preses, composat per vàlvula de comporta amb brides DN 80; PN 1,6 Mpa amb
volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb
rosques extruides i conformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment
revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8.8 amb tractament anticorrosiu i vàlvula volumètrica roscada de
fosa dúctil amb recobriment mínim amb epoxi de 150 micres, contadora de DN 80'' d'eix vertical, amb vàlvula de 3 vies i
emisor de polsos, amb tots els elements necessaris per a la seva instal·lació, incloent conjunt de microventosa antibuit de
1/2'' amb cos de plàstic i vàlvula d'esfera metàlica de 1/2'', inclou collaret de presa i accessoris; connexió a la xarxa i
correcte funcionament, instal·lat i provat. 

4 GS1VZ033

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

C#*D#*E#*F#1 36,000 36,000

TOTAL AMIDAMENT 36,000

u Conjunt vàlvula volumètrica 3´´ per cinc preses, composat per vàlvula de comporta amb brides DN 80; PN 1,6 Mpa amb
volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb
rosques extruides i conformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment
revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8.8 amb tractament anticorrosiu i vàlvula volumètrica roscada de
fosa dúctil amb recobriment mínim amb epoxi de 150 micres, contadora de DN 80'' d'eix vertical, amb vàlvula de 3 vies i
emisor de polsos, amb tots els elements necessaris per a la seva instal·lació, incloent conjunt de microventosa antibuit de
1/2'' amb cos de plàstic i vàlvula d'esfera metàlica de 1/2'', inclou collaret de presa i accessoris; connexió a la xarxa i
correcte funcionament, instal·lat i provat. 

5 GS1VZ034

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

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

TOTAL AMIDAMENT 18,000

u Conjunt vàlvula volumètrica 3´´ per sis preses, composat per vàlvula de comporta amb brides DN 80; PN 1,6 Mpa amb
volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb
rosques extruides i conformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment
revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8.8 amb tractament anticorrosiu i vàlvula volumètrica roscada de
fosa dúctil amb recobriment mínim amb epoxi de 150 micres, contadora de DN 80'' d'eix vertical, amb vàlvula de 3 vies i
emisor de polsos, amb tots els elements necessaris per a la seva instal·lació, incloent conjunt de microventosa antibuit de
1/2'' amb cos de plàstic i vàlvula d'esfera metàlica de 1/2'', inclou collaret de presa i accessoris; connexió a la xarxa i
correcte funcionament, instal·lat i provat. 

6 GS1VZ035

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

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

TOTAL AMIDAMENT 18,000

u Conjunt vàlvula volumètrica 3´´ per set preses, composat per vàlvula de comporta amb brides DN 80; PN 1,6 Mpa amb
volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb
rosques extruides i conformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment
revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8.8 amb tractament anticorrosiu i vàlvula volumètrica roscada de
fosa dúctil amb recobriment mínim amb epoxi de 150 micres, contadora de DN 80'' d'eix vertical, amb vàlvula de 3 vies i
emisor de polsos, amb tots els elements necessaris per a la seva instal·lació, incloent conjunt de microventosa antibuit de
1/2'' amb cos de plàstic i vàlvula d'esfera metàlica de 1/2'', inclou collaret de presa i accessoris; connexió a la xarxa i
correcte funcionament, instal·lat i provat. 

7 GS1VZ036

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

C#*D#*E#*F#1 11,000 11,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

Euro
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u Conjunt vàlvula volumètrica 3´´per vuit preses, composat per vàlvula de comporta amb brides DN 80; PN 1,6 Mpa amb
volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb
rosques extruides i conformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment
revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8.8 amb tractament anticorrosiu i vàlvula volumètrica roscada de
fosa dúctil amb recobriment mínim amb epoxi de 150 micres, contadora de DN 80'' d'eix vertical, amb vàlvula de 3 vies i
emisor de polsos, amb tots els elements necessaris per a la seva instal·lació, incloent conjunt de microventosa antibuit de
1/2'' amb cos de plàstic i vàlvula d'esfera metàlica de 1/2'', inclou collaret de presa i accessoris; connexió a la xarxa i
correcte funcionament, instal·lat i provat. 

8 GS1VZ037

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

C#*D#*E#*F#1 19,000 19,000

TOTAL AMIDAMENT 19,000

u Conjunt vàlvula volumètrica 3´´per nou preses, composat per vàlvula de comporta amb brides DN 80; PN 1,6 Mpa amb
volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb
rosques extruides i conformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment
revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8.8 amb tractament anticorrosiu i vàlvula volumètrica roscada de
fosa dúctil amb recobriment mínim amb epoxi de 150 micres, contadora de DN 80'' d'eix vertical, amb vàlvula de 3 vies i
emisor de polsos, amb tots els elements necessaris per a la seva instal·lació, incloent conjunt de microventosa antibuit de
1/2'' amb cos de plàstic i vàlvula d'esfera metàlica de 1/2'', inclou collaret de presa i accessoris; connexió a la xarxa i
correcte funcionament, instal·lat i provat. 

9 GS1VZ038

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

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

PRESSUPOST  OBRA 01
XARXA CANONADESSUBOBRA 02
XARXA SECUNDARIACAPÍTOL 01
HIDRANTSOBRA ELEMENTAL 07
OBRA CIVILACTIVITAT 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 G3Z1R030

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

C#*D#*E#*F#1 Hidrant 1 presa 20,000 3,140 2,360 0,100 14,821

C#*D#*E#*F#2 Hidrant 2 presa 29,000 3,140 2,860 0,100 26,043

C#*D#*E#*F#3 Hidrant 3 o més preses 135,000 3,870 3,270 0,100 170,841

TOTAL AMIDAMENT 211,705

m3 Formigó per a soleres, fonaments i encepats, HA-25/P/20/IIa, apte per a classe d'exposició IIa, inclòs col·locació, vibrat i
curat

2 G450R4C8

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

C#*D#*E#*F#1 Hidrant 1 presa 20,000 3,140 2,360 0,300 44,462

C#*D#*E#*F#2 Hidrant 2 presa 29,000 3,140 2,860 0,300 78,129

C#*D#*E#*F#3 Hidrant 3 o més preses 135,000 3,870 3,270 0,300 512,523

TOTAL AMIDAMENT 635,114

Euro
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kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat3 G4B0U020

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

C#*D#*E#*F#1 Hidrant 1 presa 20,000 24,000 3,140 0,620 934,464

C#*D#*E#*F#2 20,000 36,000 2,360 0,620 1.053,504

C#*D#*E#*F#4 Hidrant 2 presa 29,000 28,000 3,140 0,620 1.580,802

C#*D#*E#*F#5 29,000 32,000 2,860 0,620 1.645,530

C#*D#*E#*F#7 Hidrant 3 o més preses 135,000 36,000 3,540 0,620 10.666,728

C#*D#*E#*F#8 135,000 36,000 3,570 0,620 10.757,124

TOTAL AMIDAMENT 26.638,152

m Tanca metàl·lica de 2 m d'alçària, formada per malla d'acer galvanitzat de triple torsió de 50 mm de pas de malla i de d
1,5 mm, pals metàl·lics d'acer galvanitzat, de 48 mm de diàmetre, separats 3,00 m com a màxim, incloent excavacio de
pous per als daus de fonament i formigonat amb formigó hm-20 dels daus de 40x40x40 cm, tensors, tornapuntes i
material auxiliar

4 GAR1R110

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

C#*D#*E#*F#1 Hidrant 1 presa 20,000 10,520 210,400

C#*D#*E#*F#2 Hidrant 2 presa 29,000 11,520 334,080

C#*D#*E#*F#3 Hidrant 3 o més preses 135,000 13,740 1.854,900

TOTAL AMIDAMENT 2.399,380

m3 Reblert amb grava de pedrera de 15 a 25 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació al 70% de la seva
densitat relativa, fins i tot el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes, mesurat sobre
perfil teòric

5 G22MR056

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

C#*D#*E#*F#1 Hidrant 1 presa 2,000 0,030 19,000 1,140

C#*D#*E#*F#2 Hidrant 2 presa 3,000 0,030 31,000 2,790

C#*D#*E#*F#3 Hidrant 3  preses 4,000 0,030 30,000 3,600

C#*D#*E#*F#4 Hidrant 4 preses 5,000 0,030 34,000 5,100

C#*D#*E#*F#5 Hidrant 5 preses 6,000 0,030 18,000 3,240

C#*D#*E#*F#6 Hidrant 6 preses 7,000 0,030 18,000 3,780

C#*D#*E#*F#7 Hidrant 7 preses 8,000 0,030 13,000 3,120

C#*D#*E#*F#8 Hidrant 8 preses 9,000 0,030 18,000 4,860

C#*D#*E#*F#9 Hidrant 9 preses 10,000 0,030 2,000 0,600

TOTAL AMIDAMENT 28,230

u Porta metàl.lica d'una fulla de 2,25x 1 m, amb bastidor de tub de 80x50 mm i malla de triple torsió de 50 mm de pas i
malla d'acer galvanitzat i de d 1,5 mm, muntants de 100x100 mm, passador, pany i pom, incloent excavacio de pous per a
fonaments de 60x60x60 cm, formigonat dels pous amb formigó ha-25, encofrat i formigonat dels pilars de suport de 30x30
cm amb formigó ha-25

6 GAR5RZ30

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

C#*D#*E#*F#1 184,000 184,000

TOTAL AMIDAMENT 184,000

Euro
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m2 Coberta de planxa grecada d'acer galvanitzat i prelacat de color standard amb nervis cada 24 a 28 cm, de gruix 0,6 mm,
amb una inèrcia entre 12 i 13 cm4 i un pes entre 5,9 i 6,5 kg/m2, amb pendent inferior a 30 %, col.locada amb fixacions
mecàniques

7 GA452336

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

C#*D#*E#*F#1 Hidrant 1 presa 20,000 7,410 148,200

C#*D#*E#*F#2 Hidrant 2 preses 29,000 8,980 260,420

C#*D#*E#*F#3 Hidrant 3 o més preses 135,000 12,640 1.706,400

TOTAL AMIDAMENT 2.115,020

PRESSUPOST  OBRA 01
XARXA CANONADESSUBOBRA 02
XARXA SECUNDARIACAPÍTOL 01
BOCA D'HOMEOBRA ELEMENTAL 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Fabricació i muntatge de boca d'home de DN 800 i PN 10 a partir de tub d'acer soldat helicoidalment. construït a partir de
xapa d'acer del gruix necessari perquè tenint en compte les toleràncies en menys admeses per la norma aplicada, el gruix
mínim real del tub fabricat no sigui mai inferior al gruix nominal calculat, en tubs de 12 m de llargària mímina i extrems
preparats per a soldar a topall, amb recobriment exterior de polipropilè extrussionat amb tres (3) capes, segons NFA
49711, revestiment interior amb pintura epoxi per a ús alimentari de 400micres de gruix mínim, segons NFA 49709, inclòs
part proporcional de junt soldat a topall entre tubs, radiografies de junt i la reposició de les proteccions interior i exterior,
segons el Plec de Prescripcions Tècniques del projecte i norma API 5L, completament col.locat i provat

1 GF13BH1S

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

C#*D#*E#*F#1 Xarxa secundaria principal 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Pericó de bloc de formigó per a boca d'home, de dimensions interiors 2,20 x2,50 i 2,00 m d'alçada, amb tapa metàl·lica de
dos fulls batents blocable, arrebossat interior i exterior, pintat exterior amb pintura plàstica, segons plànols, totalment
acabat

2 GDD1U12S

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

C#*D#*E#*F#1 Boques d'home 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

PRESSUPOST  OBRA 01
XARXA CANONADESSUBOBRA 02
XARXA SECUNDARIACAPÍTOL 01
MASSISSOS D'ANCLATGEOBRA ELEMENTAL 09

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de rases i pous1 E31B3000

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

C#*D#*E#*F#1 1.442,000 1.442,000

TOTAL AMIDAMENT 1.442,000

Euro
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m3 Formigó per a soleres, fonaments i encepats, HA-25/P/20/IIa, apte per a classe d'exposició IIa, inclòs col·locació, vibrat i
curat

2 G450R4C8

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

1 Colzes horizontals

C#*D#*E#*F#2 DN 800 4,000 3,550 1,000 3,000 42,600

C#*D#*E#*F#3 DN 700 6,000 3,020 0,900 3,000 48,924

C#*D#*E#*F#4 DN 600 6,000 2,500 0,800 2,500 30,000

C#*D#*E#*F#5 DN 500 4,000 1,980 0,700 2,500 13,860

C#*D#*E#*F#6 DN 450 16,000 1,870 0,600 2,000 35,904

C#*D#*E#*F#7 DN 400 1,000 1,480 0,600 2,000 1,776

9 Colzes verticals

C#*D#*E#*F#10 DN 800 14,000 0,440 1,000 3,000 18,480

C#*D#*E#*F#11 DN 700 5,000 0,370 0,900 3,000 4,995

C#*D#*E#*F#12 DN 600 9,000 0,310 0,800 2,500 5,580

C#*D#*E#*F#13 DN 500 10,000 0,240 0,700 2,500 4,200

C#*D#*E#*F#14 DN 450 6,000 0,230 0,600 2,000 1,656

C#*D#*E#*F#15 DN 400 3,000 0,180 0,600 2,000 0,648

TOTAL AMIDAMENT 208,623

PRESSUPOST  OBRA 01
XARXA CANONADESSUBOBRA 02
XARXA TERCIARIACAPÍTOL 02
EXCAVACIONSOBRA ELEMENTAL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de terreny no classificat en rases per a canonades, de més d'1 m d'amplària, 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 G222R012

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

C#*D#*E#*F#1 Ø 50 mm 1.990,630 0,610 1.214,284

C#*D#*E#*F#2 Ø 63 mm 3.336,920 0,630 2.102,260

C#*D#*E#*F#3 Ø 75 mm 3.655,730 0,650 2.376,225

C#*D#*E#*F#4 Ø 90 mm 22.001,000 0,680 14.960,680

C#*D#*E#*F#5 Ø 110 mm 15.922,190 0,720 11.463,977

C#*D#*E#*F#6 Ø 125 mm 8.125,770 0,750 6.094,328

C#*D#*E#*F#7 Ø 140 mm 3.994,230 0,780 3.115,499

C#*D#*E#*F#8 Ø 160 mm 42.281,800 0,820 34.671,076

C#*D#*E#*F#9 Ø 180 mm 7,650 0,860 6,579

C#*D#*E#*F#10 Ø 200 mm 240,870 0,900 216,783

C#*D#*E#*F#11 Ø 250 mm 2.169,340 1,010 2.191,033

C#*D#*E#*F#12 Ø 315 mm 198,570 1,160 230,341

TOTAL AMIDAMENT 78.643,065

Euro
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PRESSUPOST  OBRA 01
XARXA CANONADESSUBOBRA 02
XARXA TERCIARIACAPÍTOL 02
REBLERTSOBRA ELEMENTAL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Rebliment i compactació de rases i pous, amb sòl adequat procedent de la pròpia obra, de grandària màxima 2 cm,
incloent selecció de terres, estesa, humectació i compactació al 95% del PM, segons condicions del plec de Prescripcions
Tècniques, fins i tot el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes, mesurat sobre perfil
teòric

1 G22LRZ13

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

C#*D#*E#*F#1 Ø 50 mm 1.990,630 0,300 597,189

C#*D#*E#*F#2 Ø 63 mm 3.336,920 0,310 1.034,445

C#*D#*E#*F#3 Ø 75 mm 3.655,730 0,310 1.133,276

C#*D#*E#*F#4 Ø 90 mm 22.001,000 0,320 7.040,320

C#*D#*E#*F#5 Ø 110 mm 15.922,190 0,330 5.254,323

C#*D#*E#*F#6 Ø 125 mm 8.125,770 0,340 2.762,762

C#*D#*E#*F#7 Ø 140 mm 3.994,230 0,350 1.397,981

C#*D#*E#*F#8 Ø 160 mm 42.281,800 0,360 15.221,448

C#*D#*E#*F#9 Ø 180 mm 7,650 0,370 2,831

C#*D#*E#*F#10 Ø 200 mm 240,870 0,380 91,531

C#*D#*E#*F#11 Ø 250 mm 2.169,340 0,410 889,429

C#*D#*E#*F#12 Ø 315 mm 198,570 0,450 89,357

TOTAL AMIDAMENT 35.514,892

m3 Rebliment i compactació de rases i pous, amb sòl seleccionat, de grandaria màxima 2 cm, incloent selecció de terres,
estesa, humectació i compactació al 95% del PM, segons condicions del plec de Prescripcions Tècniques, fins i tot el
rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes, mesurat sobre perfil teòric

2 G22LRZ33

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

C#*D#*E#*F#1 Ø 50 mm 1.990,630 0,310 617,095

C#*D#*E#*F#2 Ø 63 mm 3.336,920 0,320 1.067,814

C#*D#*E#*F#3 Ø 75 mm 3.655,730 0,330 1.206,391

C#*D#*E#*F#4 Ø 90 mm 22.001,000 0,350 7.700,350

C#*D#*E#*F#5 Ø 110 mm 15.922,190 0,380 6.050,432

C#*D#*E#*F#6 Ø 125 mm 8.125,770 0,390 3.169,050

C#*D#*E#*F#7 Ø 140 mm 3.994,230 0,410 1.637,634

C#*D#*E#*F#8 Ø 160 mm 42.281,800 0,440 18.603,992

C#*D#*E#*F#9 Ø 180 mm 7,650 0,460 3,519

C#*D#*E#*F#10 Ø 200 mm 240,870 0,490 118,026

C#*D#*E#*F#11 Ø 250 mm 2.169,340 0,550 1.193,137

C#*D#*E#*F#12 Ø 315 mm 198,570 0,640 127,085

TOTAL AMIDAMENT 41.494,525
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m3 Reposició de terra vegetal procedent de l'obra, incloent la càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i
l'estesa amb el reperfilat i acabat final.

3 GR3PU015

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

C#*D#*E#*F#1 286.227,880 0,300 85.868,364

TOTAL AMIDAMENT 85.868,364

PRESSUPOST  OBRA 01
XARXA CANONADESSUBOBRA 02
XARXA TERCIARIACAPÍTOL 02
CANONADESOBRA ELEMENTAL 03
PEADACTIVITAT 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 160 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

1 GFB1R516

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

C#*D#*E#*F#1 286,360 286,360

TOTAL AMIDAMENT 286,360

m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 250 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

2 GFB1R525

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

C#*D#*E#*F#1 128,360 128,360

TOTAL AMIDAMENT 128,360

m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 50 mm per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

3 GFB1R605

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

C#*D#*E#*F#1 1.990,630 1.990,630

TOTAL AMIDAMENT 1.990,630

m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 63 mm per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

4 GFB1R606

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

C#*D#*E#*F#1 3.336,920 3.336,920

TOTAL AMIDAMENT 3.336,920

m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 75 mm per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

5 GFB1R607

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

C#*D#*E#*F#1 3.655,730 3.655,730
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TOTAL AMIDAMENT 3.655,730

m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 90 mm per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

6 GFB1R609

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

C#*D#*E#*F#1 21.968,280 21.968,280

TOTAL AMIDAMENT 21.968,280

m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 110 mm per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

7 GFB1R611

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

C#*D#*E#*F#1 15.922,190 15.922,190

TOTAL AMIDAMENT 15.922,190

m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 125 mm per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

8 GFB1R612

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

C#*D#*E#*F#1 8.103,980 8.103,980

TOTAL AMIDAMENT 8.103,980

m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 140 mm per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

9 GFB1R614

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

C#*D#*E#*F#1 3.997,230 3.997,230

TOTAL AMIDAMENT 3.997,230

m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 160 mm per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

10 GFB1R616

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

C#*D#*E#*F#1 41.995,440 41.995,440

TOTAL AMIDAMENT 41.995,440

m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 180 mm per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

11 GFB1R618

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

C#*D#*E#*F#1 7,650 7,650

TOTAL AMIDAMENT 7,650

m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 200 mm per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

12 GFB1R620

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

C#*D#*E#*F#1 240,870 240,870
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TOTAL AMIDAMENT 240,870

m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 250 mm per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

13 GFB1R625

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

C#*D#*E#*F#1 2.040,980 2.040,980

TOTAL AMIDAMENT 2.040,980

m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 315 mm per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

14 GFB1R631

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

C#*D#*E#*F#1 198,570 198,570

TOTAL AMIDAMENT 198,570

m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 90 mm per a PN 16 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

15 GFB1R709

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

C#*D#*E#*F#1 32,720 32,720

TOTAL AMIDAMENT 32,720

m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 125 mm per a PN 16 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

16 GFB1R712

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

C#*D#*E#*F#1 21,790 21,790

TOTAL AMIDAMENT 21,790

PRESSUPOST  OBRA 01
XARXA CANONADESSUBOBRA 02
XARXA TERCIARIACAPÍTOL 02
ARQUETES DE PRESESOBRA ELEMENTAL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Pericó prefabricat de 0.6 x 0.6 x 0.65 m interiors, per acomodament de ventosa trifuncional. incloent tapa metàl.lica, peces
auxiliars i elements de tanca , i rebliments de solera amb grava.

1 GDP90063

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

C#*D#*E#*F#1 772,000 772,000

TOTAL AMIDAMENT 772,000

u Vàlvula de comporta manual amb brides, DN 40 i PN 10 bar, de cos curt, cos i tapa de fundició nodular, tancament de
fundició nodular recobert d'EPDM, inclos junts i cargoleria, col·locada i provada.

2 GN120009

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

C#*D#*E#*F#1 15,000 15,000
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TOTAL AMIDAMENT 15,000

u Vàlvula de comporta manual amb brides, DN 50 i PN 10 bar, de cos curt, cos i tapa de fundició nodular, tancament de
fundició nodular recobert d'EPDM, inclos junts i cargoleria, col·locada i provada.

3 GN120010

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

C#*D#*E#*F#1 33,000 33,000

TOTAL AMIDAMENT 33,000

u Vàlvula de comporta manual amb brides, DN 65 i PN 10 bar, de cos curt, cos i tapa de fundició nodular, tancament de
fundició nodular recobert d'EPDM, inclos junts i cargoleria, col·locada i provada.

4 GN120014

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

C#*D#*E#*F#1 29,000 29,000

TOTAL AMIDAMENT 29,000

u Vàlvula de comporta manual amb brides, DN 80 i PN 10 bar, de cos curt, cos i tapa de fundició nodular, tancament de
fundició nodular recobert d'EPDM, inclos junts i cargoleria, col·locada i provada.

5 GN120012

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

C#*D#*E#*F#1 234,000 234,000

TOTAL AMIDAMENT 234,000

u Vàlvula de comporta manual amb brides, DN 100 i PN 10 bar, de cos curt, cos i tapa de fundició nodular, tancament de
fundició nodular recobert d'EPDM, inclos junts i cargoleria, col·locada i provada.

6 GN120016

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

C#*D#*E#*F#1 187,000 187,000

TOTAL AMIDAMENT 187,000

u Vàlvula de comporta manual amb brides, DN 125 i PN 10 bar, de cos curt, cos i tapa de fundició nodular, tancament de
fundició nodular recobert d'EPDM, inclos junts i cargoleria, col·locada i provada.

7 GN120008

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

C#*D#*E#*F#1 32,000 32,000

TOTAL AMIDAMENT 32,000

u Vàlvula de comporta manual amb brides, DN 150 i PN 10 bar, de cos curt, cos i tapa de fundició nodular, tancament de
fundició nodular recobert d'EPDM, inclos junts i cargoleria, col·locada i provada.

8 GN120011

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

C#*D#*E#*F#1 212,000 212,000

TOTAL AMIDAMENT 212,000

u Vàlvula de comporta manual amb brides, DN 200 i PN 10 bar, de cos curt, cos i tapa de fundició nodular, tancament de
fundició nodular recobert d'EPDM, inclos junts i cargoleria, col·locada i provada.

9 GN120013

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

C#*D#*E#*F#1 29,000 29,000

Euro



MODERNITZACIÓ DE LA ZONA REGABLE DELS CANALS D´URGELL.
TTMM D´ARTESA DE LLEIDA, LLEIDA I PUIGVERD DE LLEIDA.

AMIDAMENTS Pàg.:30/12/11 39Data:

TOTAL AMIDAMENT 29,000

PRESSUPOST  OBRA 01
SERVEIS AFECTATSSUBOBRA 03
CARRETERESCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Inca de tuberia de formigó armat, clase IV, ASTM, DN-1800 mm, inclosos suports solidaris i part proporcional de junta de
goma

1 GFC1UZ02

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

C#*D#*E#*F#1 pk 80-81 1,000 62,000 62,000

TOTAL AMIDAMENT 62,000

u Pou d'atac de formigó armat, inclou excavació i transport de terres2 PFAHRCA

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Transport d'equip i instal·lació i muntatge en fosa3 TRAHRCA

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m3 Terraplenat amb sòl classificat i cribat si cal procedent de la pròpia obra, estesa i compactació al 90 % del PM, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en tongades de 30 cm de gruix com a màxim, per terraplens de canals,
sèquies, basses, embassaments i altre tipus d'obra hidràulica, mesurat sobre perfil teòric

4 G226R007

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

C#*D#*E#*F#1 1,000 369,000 369,000

TOTAL AMIDAMENT 369,000

PRESSUPOST  OBRA 01
SERVEIS AFECTATSSUBOBRA 03
LLUMCAPÍTOL 02
DESPLAÇAMENT LÍNIAOBRA ELEMENTAL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada a justificar per desplaçament de línia elèctrica a la Ctra de Tarragona, S/N Torregrossa, segons pressupost
de la companyia Fecsa Endesa sol·licitud 0271124.

1 XPA0Z001

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

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

PRESSUPOST  OBRA 01
SERVEIS AFECTATSSUBOBRA 03
TELEFONCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Canalitzacio amb quatre tubs de pvc corrugat de d 110 mm i dau de recobriment de 30x41 cm amb formigo h-175 de
conssitencia plàstica

1 GDG3Z374

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

C#*D#*E#*F#1 Ramal 1.2 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

PRESSUPOST  OBRA 01
SERVEIS AFECTATSSUBOBRA 03
CANAL D'URGELLCAPÍTOL 04
RESTITUCIÓ DE SÈQUIESOBRA ELEMENTAL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Canonada amb tub de formigó armat de DN 60 cm, classe II segons norma ASTM C-76M, amb unió de campana amb
anella elastomèrica, col·locada al fons de la rasa i provada, inclòs refinat de base d'assentament 

1 GFG1R206

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

C#*D#*E#*F#1 Sèquies 11,000 4,000 44,000

C#*D#*E#*F#2 Alimentadors 4,000 3,000 12,000

C#*D#*E#*F#3 Drenatges 5,000 2,500 12,500

TOTAL AMIDAMENT 68,500

m Canonada amb tub de formigó armat de DN 100 cm, classe II segons norma ASTM C-76M, amb unió de campana amb
anella elastomèrica, col·locada al fons de la rasa i provada, inclòs refinat de base d'assentament 

2 GFG1R210

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

C#*D#*E#*F#1 Sèquies 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#2 Alimentadors 5,000 2,000 10,000

C#*D#*E#*F#3 Drenatges 5,000 2,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 500 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

3 GFB1R550

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

C#*D#*E#*F#1 Sèquies 49,000 3,000 147,000

C#*D#*E#*F#2 Alimentadors 5,000 2,500 12,500

C#*D#*E#*F#3 Drenatges 15,000 2,500 37,500
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TOTAL AMIDAMENT 197,000

m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 630 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 GFB1R563

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

C#*D#*E#*F#1 Sèquies 4,000 3,500 14,000

C#*D#*E#*F#2 8,000 2,500 20,000

C#*D#*E#*F#3 Alimentadors 5,000 2,500 12,500

C#*D#*E#*F#4 Drenatges 5,000 2,500 12,500

TOTAL AMIDAMENT 59,000

PRESSUPOST  OBRA 01
SERVEIS AFECTATSSUBOBRA 03
CANAL D'URGELLCAPÍTOL 04
CANAL AUXILIAROBRA ELEMENTAL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist1 G4D0U015

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

C#*D#*E#*F#1 24,000 24,000

TOTAL AMIDAMENT 24,000

m3 Formigó per a soleres, fonaments i encepats, HA-30/P/20/IIa, apte per a classe d'exposició IIa, inclòs col·locació, vibrat i
curat

2 G450R4E8

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

1 Reposició canal auxiliar

C#*D#*E#*F#2 Parets 2,000 3,000 2,000 0,300 3,600

C#*D#*E#*F#3 Solera 1,000 5,500 3,000 0,200 3,300

TOTAL AMIDAMENT 6,900

kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat3 G4B0U020

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

C#*D#*E#*F#1 Mallasso 15x15 Ø 8 mm 2,000 2,000 33,000 0,390 51,480

TOTAL AMIDAMENT 51,480

PRESSUPOST  OBRA 01
SERVEIS AFECTATSSUBOBRA 03
CANAL D'URGELLCAPÍTOL 04
CREUAMENT FEMOSAOBRA ELEMENTAL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
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m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist1 G4D0U015

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

C#*D#*E#*F#1 Ramal 2.13 1,000 2,600 4,000 10,400

C#*D#*E#*F#2 Ramal 2.9. 3,000 5,200 4,000 62,400

C#*D#*E#*F#3 Ramal 2.7. 1,000 4,160 4,000 16,640

C#*D#*E#*F#4 Ramal 2.5. 1,000 6,240 4,000 24,960

C#*D#*E#*F#5 Ramal 2.3.2. 1,000 2,600 4,000 10,400

C#*D#*E#*F#6 Ramal 2.3. 1,000 2,600 4,000 10,400

TOTAL AMIDAMENT 135,200

m3 Formigó per a soleres, fonaments i encepats, HA-30/P/20/IIa, apte per a classe d'exposició IIa, inclòs col·locació, vibrat i
curat

2 G450R4E8

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

C#*D#*E#*F#1 Ramal 2.13 1,000 2,000 2,600 0,200 1,040

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000 1,000 0,200 0,200

C#*D#*E#*F#3 Ramal 2.9. 3,000 2,000 5,200 0,200 6,240

C#*D#*E#*F#4 3,000 2,000 2,000 0,200 2,400

C#*D#*E#*F#5 Ramal 2.7. 1,000 2,000 4,160 0,200 1,664

C#*D#*E#*F#6 1,000 1,000 1,600 0,200 0,320

C#*D#*E#*F#7 Ramal 2.5. 1,000 2,000 6,240 0,200 2,496

C#*D#*E#*F#8 1,000 1,000 2,400 0,200 0,480

C#*D#*E#*F#9 Ramal 2.3.2. 1,000 2,000 2,600 0,200 1,040

C#*D#*E#*F#10 1,000 1,000 1,000 0,200 0,200

C#*D#*E#*F#11 Ramal 2.3. 1,000 2,000 2,600 0,200 1,040

C#*D#*E#*F#12 1,000 1,000 1,000 0,200 0,200

TOTAL AMIDAMENT 17,320

PRESSUPOST  OBRA 01
SERVEIS AFECTATSSUBOBRA 03
AVE I FFCCCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Terraplenat amb sòl classificat i cribat si cal procedent de la pròpia obra, estesa i compactació al 90 % del PM, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en tongades de 30 cm de gruix com a màxim, per terraplens de canals,
sèquies, basses, embassaments i altre tipus d'obra hidràulica, mesurat sobre perfil teòric

1 G226R007

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

C#*D#*E#*F#1 AVE 2,000 48,000 96,000

C#*D#*E#*F#2 FFCC 2,000 64,000 128,000

TOTAL AMIDAMENT 224,000

m Clavament horitzontal de tub de 700 mm de diàmetre de PRFV amb canonada d'acer, incloent tub amb part proporcional
de soldadura contínua entre tubs, elements i feines adients necessàries per a l'empenta. 

2 GFC1UZ03

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

C#*D#*E#*F#1 FFCC 45,000 45,000

TOTAL AMIDAMENT 45,000

m Clavament horitzontal de tub de 200 mm de diàmetre de PE amb canonada d'acer, incloent tub amb part proporcional de
soldadura contínua entre tubs, elements i feines adients necessàries per a l'empenta.

3 GFC1UZ01

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

1 AVE

C#*D#*E#*F#2 Ramal 2.9.2. 113,000 113,000

C#*D#*E#*F#3 Ramal 1.1.15 90,000 90,000

TOTAL AMIDAMENT 203,000

m Clavament horitzontal de tub de 800 mm de diàmetre de PRFV amb canonada d'acer, incloent tub amb part proporcional
de soldadura contínua entre tubs, elements i feines adients necessàries per a l'empenta. 

4 GFC1UZ04

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

C#*D#*E#*F#1 FFCC 45,000 45,000

TOTAL AMIDAMENT 45,000

m Clavament horitzontal de tub de 400 mm de diàmetre de PE amb canonada d'acer, incloent tub amb part proporcional de
soldadura contínua entre tubs, elements i feines adients necessàries per a l'empenta.

5 GFC1UZ05

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

1 AVE

C#*D#*E#*F#2 Ramal 2.9. 60,000 60,000

TOTAL AMIDAMENT 60,000

u Pou d'atac de formigó armat, inclou excavació i transport de terres, per a perforació horitzontal de Ø 800 i 900 mm6 PFAHRCA1

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Pou d'atac de formigó armat, inclou excavació i transport de terres per perforació horitzontal dirigida de canonada Ø 230
mm

7 PFAHRCA2

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Transport d'equip i instal·lació i muntatge en fosa8 TRAHRCA

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Euro
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u Conjunt de vàlvula de seccionament de DN 800 amb dues ventoses trifuncionals de DN 150, amb 2 vàlvules de purga de
2'' i una vàlvula de bola, inclosa de formigó HA-25 de dimensions interiors 2x2 m i reixa galvanitzada.

9 GN220009

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

C#*D#*E#*F#1 Creuament viaducte R. 2 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 Creuament FFCC R.2 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Conjunt de vàlvula de seccionament de DN 700 amb dues ventoses trifuncionals de DN 150, amb 2 vàlvules de purga de
2'' i una vàlvula de bola, inclosa de formigó HA-25 de dimensions interiors 2x2 m i reixa galvanitzada.

10 GN220010

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

C#*D#*E#*F#1 Creuament FFCC  R. 1.1. 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Conjunt de vàlvula de seccionament de DN 400 amb dues ventoses trifuncionals de DN 80, amb 2 vàlvules de purga de
2'' i una vàlvula de bola, inclosa de formigó HA-25 de dimensions interiors 2.1x1.5 m i reixa galvanitzada.

11 GN220011

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

C#*D#*E#*F#1 Clava R 2.9. 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Conjunt de vàlvula de seccionament de DN 500 amb dues ventoses trifuncionals de DN 100, amb 2 vàlvules de purga de
2'' i una vàlvula de bola, inclosa de formigó HA-25 de dimensions interiors 2x2 m i reixa galvanitzada.

12 GN220012

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

C#*D#*E#*F#1 Creuament viaducte R.2 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Conjunt de vàlvula de seccionament de DN 200 amb dues ventoses trifuncionals de DN 50, amb 2 vàlvules de purga de
2'' i una vàlvula de bola, inclosa de formigó HA-25 de dimensions interiors 2.1x1.5 m i reixa galvanitzada.

13 GN220013

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

C#*D#*E#*F#1 Clava en R. 1.1.15 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 Clava en R.2.9.2. 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#3 Creuament viaducte R. 2 i R. 2.7.2. 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Subministrament i instal·lació i posta en servei de sistema de protecció catòdica de canonada pel sistema d'ànodes de
sacrifici per creuaments en la línia LAV

14 GG10051

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  OBRA 01
SERVEIS AFECTATSSUBOBRA 03
ALTRESCAPÍTOL 06

Euro
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GRANGESOBRA ELEMENTAL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de terreny no classificat en rases per a canonades, de més d'1 m d'amplària, 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 G222R012

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

C#*D#*E#*F#1 3.579,860 1,500 0,400 2.147,916

TOTAL AMIDAMENT 2.147,916

m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 110 mm per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

2 GFB1R611

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

C#*D#*E#*F#1 3.579,860 3.579,860

TOTAL AMIDAMENT 3.579,860

m3 Reblert amb sorra de 2 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació al 70% de la seva densitat relativa,
fins i tot el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes, mesurat sobre perfil teòric

3 G22MR050

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

C#*D#*E#*F#1 3.579,860 0,168 601,416

TOTAL AMIDAMENT 601,416

m3 Rebliment i compactació de rases i pous, amb sòl adequat procedent de la pròpia obra, de grandària màxima 2 cm,
incloent selecció de terres, estesa, humectació i compactació al 95% del PM, segons condicions del plec de Prescripcions
Tècniques, fins i tot el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes, mesurat sobre perfil
teòric

4 G22LRZ13

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

C#*D#*E#*F#1 1.610,750 1.610,750

TOTAL AMIDAMENT 1.610,750

PRESSUPOST  OBRA 01
PARTIDES ALÇADESSUBOBRA 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a despeses d'acció cultural, segons Decret 111/19861 XPA900AC

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra2 XPA900SS

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Euro



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadre de preus número 1 
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,18kgE31B3000 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de rases i
pous

P- 1

(UN EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

 €236,57UFM213228 Boca de reg soterrada DN 50 muntat .P- 2
(DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

 €310,10UFM213229 Boca de reg soterrada DN 80, muntat .P- 3
(TRES-CENTS DEU EUROS AMB DEU CENTIMS)

 €364,19UFM213230 Boca de reg soterrada DN 100, muntat.P- 4
(TRES-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB DINOU CENTIMS)

 €1,27uG21RZ002 Arrancada d'arbre fruiter existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 5

(UN EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

 €2,42m3G221R010 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- 6

(DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

 €3,52m3G222R012 Excavació de terreny no classificat en rases per a canonades, de més d'1 m d'amplària, 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- 7

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

 €1,42m3G226R007 Terraplenat amb sòl classificat i cribat si cal procedent de la pròpia obra, estesa i compactació al
90 % del PM, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en tongades de 30 cm de
gruix com a màxim, per terraplens de canals, sèquies, basses, embassaments i altre tipus d'obra
hidràulica, mesurat sobre perfil teòric

P- 8

(UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

 €3,32m3G22LRZ13 Rebliment i compactació de rases i pous, amb sòl adequat procedent de la pròpia obra, de
grandària màxima 2 cm, incloent selecció de terres, estesa, humectació i compactació al 95% del
PM, segons condicions del plec de Prescripcions Tècniques, fins i tot el rebliment en massissos
d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes, mesurat sobre perfil teòric

P- 9

(TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

 €7,00m3G22LRZ33 Rebliment i compactació de rases i pous, amb sòl seleccionat, de grandaria màxima 2 cm, incloent
selecció de terres, estesa, humectació i compactació al 95% del PM, segons condicions del plec
de Prescripcions Tècniques, fins i tot el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a
confecció de les juntes, mesurat sobre perfil teòric

P- 10

(SET EUROS)

 €21,40m3G22MR050 Reblert amb sorra de 2 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació al 70% de la
seva densitat relativa, fins i tot el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de
les juntes, mesurat sobre perfil teòric

P- 11

(VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

 €22,79m3G22MR056 Reblert amb grava de pedrera de 15 a 25 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i
compactació al 70% de la seva densitat relativa, fins i tot el rebliment en massissos d'ancoratge i
nínxols per a confecció de les juntes, mesurat sobre perfil teòric

P- 12

(VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

 €24,02m3G22MRZ55 Reblert amb grava de pedrera de 6 a 12 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació
al 70% de la seva densitat relativa, fins i tot el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a
confecció de les juntes, mesurat sobre perfil teòric

P- 13

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB DOS CENTIMS)

 €83,23m3G3Z1R030 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- 14

(VUITANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €5,44kgG44RR110 Acer al carboni A/42b per a elements de caldereria per a formigonar, embridada o soldada amb un
nivell de qualitat de les unions soldades b o c segons une-en 25817, amb una qualificació de les
soldadures 1, 2 o 3 segons une 14011, inclòs part proporcional de brides normalitzades i
mecanitzades, junts de klingerit o epdm, cargols, femelles i volanderes zincades bicromatades i
engrassats amb pasta a base de coure tipus molycote 7439 de kraft o equivalent, dimensionada
segons awwa C208-83, protecció contra la corrosió interior amb tres capes de hempadur 15130 o
equivalent (375 micres) i amb una capa d'emprimació hempadur zinc primer 15360 o equivalent
(25 micres) exteriorment, inclosos tots els materials i medis auxiliars necessaris pel seu muntatge i
col·locació, completament instal.lada i provada

P- 15

(CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

 €92,54m3G450R4C8 Formigó per a soleres, fonaments i encepats, HA-25/P/20/IIa, apte per a classe d'exposició IIa,
inclòs col·locació, vibrat i curat

P- 16

(NORANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

 €98,91m3G450R4E8 Formigó per a soleres, fonaments i encepats, HA-30/P/20/IIa, apte per a classe d'exposició IIa,
inclòs col·locació, vibrat i curat

P- 17

(NORANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

 €1,00kgG4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locatP- 18
(UN EUROS)

 €34,93m2G4D0U015 Encofrat i desencofrat pla en parament vistP- 19
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

 €24,67m2GA452336 Coberta de planxa grecada d'acer galvanitzat i prelacat de color standard amb nervis cada 24 a 28
cm, de gruix 0,6 mm, amb una inèrcia entre 12 i 13 cm4 i un pes entre 5,9 i 6,5 kg/m2, amb
pendent inferior a 30 %, col.locada amb fixacions mecàniques

P- 20

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

 €35,37mGAR1R110 Tanca metàl·lica de 2 m d'alçària, formada per malla d'acer galvanitzat de triple torsió de 50 mm
de pas de malla i de d 1,5 mm, pals metàl·lics d'acer galvanitzat, de 48 mm de diàmetre, separats
3,00 m com a màxim, incloent excavacio de pous per als daus de fonament i formigonat amb
formigó hm-20 dels daus de 40x40x40 cm, tensors, tornapuntes i material auxiliar

P- 21

(TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

 €464,95uGAR5RZ30 Porta metàl.lica d'una fulla de 2,25x 1 m, amb bastidor de tub de 80x50 mm i malla de triple torsió
de 50 mm de pas i malla d'acer galvanitzat i de d 1,5 mm, muntants de 100x100 mm, passador,
pany i pom, incloent excavacio de pous per a fonaments de 60x60x60 cm, formigonat dels pous
amb formigó ha-25, encofrat i formigonat dels pilars de suport de 30x30 cm amb formigó ha-25

P- 22

(QUATRE-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

 €809,96uGDD1U12S Pericó de bloc de formigó per a boca d'home, de dimensions interiors 2,20 x2,50 i 2,00 m d'alçada,
amb tapa metàl·lica de dos fulls batents blocable, arrebossat interior i exterior, pintat exterior amb
pintura plàstica, segons plànols, totalment acabat

P- 23

(VUIT-CENTS NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

 €19,85mGDG3Z374 Canalitzacio amb quatre tubs de pvc corrugat de d 110 mm i dau de recobriment de 30x41 cm amb
formigo h-175 de conssitencia plàstica

P- 24

(DINOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

 €311,11uGDP90060 Pericó prefabricat de 1.0 x 1.0 x 1.0 m interiors, per acomodament de ventosa trifuncional. incloent
tapa metàl.lica, peces  auxiliars i elements de tanca , i rebliments de solera amb grava.

P- 25

(TRES-CENTS ONZE EUROS AMB ONZE CENTIMS)

 €1.373,42uGDP90061 Pericó prefabricat de 1.8x 1.8x 1.5 m interiors, per acomodament de ventosa trifuncional. incloent
tapa metàl.lica, peces  auxiliars i elements de tanca , i rebliments de solera amb grava.

P- 26

(MIL TRES-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

 €73,11uGDP90063 Pericó prefabricat de 0.6 x 0.6 x 0.65 m interiors, per acomodament de ventosa trifuncional.
incloent tapa metàl.lica, peces  auxiliars i elements de tanca , i rebliments de solera amb grava.

P- 27

(SETANTA-TRES EUROS AMB ONZE CENTIMS)



MODERNITZACIÓ DE LA ZONA REGABLE DELS CANALS D´URGELL.
TTMM D´ARTESA DE LLEIDA, LLEIDA I PUIGVERD DE LLEIDA.

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 3Data: 30/12/11

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2.572,81uGDP90064 Pericó de formigó HA-25 realitzat in situ, de 2 x 2.5 x 2 m interiors, per a instal·lació de
desguassos. incloent tapa metàl.lica, peces auxiliars i elements de tanca , i rebliments de solera
amb grava.

P- 28

(DOS MIL CINC-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

 €3.700,64uGF13BH1S Fabricació i muntatge de boca d'home de DN 800 i PN 10 a partir de tub d'acer soldat
helicoidalment. construït a partir de xapa d'acer del gruix necessari perquè tenint en compte les
toleràncies en menys admeses per la norma aplicada, el gruix mínim real del tub fabricat no sigui
mai inferior al gruix nominal calculat, en tubs de 12 m de llargària mímina i extrems preparats per a
soldar a topall, amb recobriment exterior de polipropilè extrussionat amb tres (3) capes, segons
NFA 49711, revestiment interior amb pintura epoxi per a ús alimentari de 400micres de gruix
mínim, segons NFA 49709, inclòs part proporcional de junt soldat a topall entre tubs, radiografies
de junt i la reposició de les proteccions interior i exterior, segons el Plec de Prescripcions
Tècniques del projecte i norma API 5L, completament col.locat i provat

P- 29

(TRES MIL SET-CENTS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

 €450,04mGF13Z114 Tub d'acer amb soldadura helicoïdal de DN 1200 mm, diàmetre exterior 1219 mm, construït a
partir de xapa d'acer del gruix de 7.1 mm , en tubs de 13.5 m de llargària mímina i extrems
preparats per a soldar a topall, amb recobriment exterior de polipropilè de 2.5 mm de gruix, segons
NFA 49711, revestiment interior amb pintura epoxi per a ús alimentari de 400micres de gruix
mínim, segons NFA 49709, inclòs part proporcional de junt soldat a topall entre tubs, radiografies
de junt i la reposició de les proteccions interior i exterior, segons el Plec de Prescripcions
Tècniques del projecte i norma API 5L, completament col.locat i provat, inclos el transport a peu
d'obra.

P- 30

(QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

 €4,53mGFA1R110 Tub de PVC de DN 110 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i
provat

P- 31

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

 €5,36mGFA1R112 Tub de PVC de DN 125 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i
provat

P- 32

(CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

 €6,43mGFA1R114 Tub de PVC de DN 140 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i
provat

P- 33

(SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

 €7,64mGFA1R116 Tub de PVC de DN 160 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i
provat

P- 34

(SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

 €10,74mGFA1R120 Tub de PVC de DN 200 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i
provat

P- 35

(DEU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

 €13,29mGFA1R122 Tub de PVC de DN 225 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i
provat

P- 36

(TRETZE EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

 €16,48mGFA1R125 Tub de PVC de DN 250 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i
provat

P- 37

(SETZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

 €25,27mGFA1R131 Tub de PVC de DN 315 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i
provat

P- 38

(VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)
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 €38,35mGFA1R140 Tub de PVC de DN 400 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i
provat

P- 39

(TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

 €4,97mGFA1R209 Tub de PVC de DN 90 mm, per a PN 10 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i
provat

P- 40

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

 €5,74mGFA1R210 Tub de PVC de DN 110 mm, per a PN 10 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i
provat

P- 41

(CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

 €6,89mGFA1R212 Tub de PVC de DN 125 mm, per a PN 10 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i
provat

P- 42

(SIS EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

 €8,37mGFA1R214 Tub de PVC de DN 140 mm, per a PN 10 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i
provat

P- 43

(VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

 €10,23mGFA1R216 Tub de PVC de DN 160 mm, per a PN 10 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i
provat

P- 44

(DEU EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

 €14,87mGFA1R220 Tub de PVC de DN 200 mm, per a PN 10 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i
provat

P- 45

(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

 €18,42mGFA1R222 Tub de PVC de DN 225 mm, per a PN 10 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i
provat

P- 46

(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

 €22,72mGFA1R225 Tub de PVC de DN 250 mm, per a PN 10 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i
provat

P- 47

(VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

 €35,52mGFA1R231 Tub de PVC de DN 315 mm, per a PN 10 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i
provat

P- 48

(TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

 €54,74mGFA1R240 Tub de PVC de DN 400 mm, per a PN 10 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i
provat

P- 49

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

 €11,96mGFB1R516 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 160 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- 50

(ONZE EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

 €23,46mGFB1R525 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 250 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- 51

(VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)
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 €86,41mGFB1R550 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 500 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- 52

(VUITANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

 €130,52mGFB1R563 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 630 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- 53

(CENT TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

 €2,79mGFB1R605 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 50 mm per a PN 10 bar, amb unions
termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons
de la rasa i provat

P- 54

(DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

 €3,59mGFB1R606 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 63 mm per a PN 10 bar, amb unions
termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons
de la rasa i provat

P- 55

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

 €4,49mGFB1R607 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 75 mm per a PN 10 bar, amb unions
termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons
de la rasa i provat

P- 56

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

 €6,05mGFB1R609 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 90 mm per a PN 10 bar, amb unions
termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons
de la rasa i provat

P- 57

(SIS EUROS AMB CINC CENTIMS)

 €8,56mGFB1R611 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 110 mm per a PN 10 bar, amb unions
termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons
de la rasa i provat

P- 58

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

 €10,38mGFB1R612 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 125 mm per a PN 10 bar, amb unions
termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons
de la rasa i provat

P- 59

(DEU EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

 €12,26mGFB1R614 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 140 mm per a PN 10 bar, amb unions
termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons
de la rasa i provat

P- 60

(DOTZE EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

 €15,46mGFB1R616 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 160 mm per a PN 10 bar, amb unions
termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons
de la rasa i provat

P- 61

(QUINZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

 €18,42mGFB1R618 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 180 mm per a PN 10 bar, amb unions
termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons
de la rasa i provat

P- 62

(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

 €21,96mGFB1R620 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 200 mm per a PN 10 bar, amb unions
termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons
de la rasa i provat

P- 63

(VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

 €32,21mGFB1R625 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 250 mm per a PN 10 bar, amb unions
termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons
de la rasa i provat

P- 64

(TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)
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 €49,95mGFB1R631 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 315 mm per a PN 10 bar, amb unions
termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons
de la rasa i provat

P- 65

(QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

 €7,80mGFB1R709 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 90 mm per a PN 16 bar, amb unions
termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons
de la rasa i provat

P- 66

(SET EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

 €14,30mGFB1R712 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 125 mm per a PN 16 bar, amb unions
termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons
de la rasa i provat

P- 67

(CATORZE EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

 €265,88mGFC1UZ01 Clavament horitzontal de tub de 200 mm de diàmetre de PE amb canonada d'acer, incloent tub
amb part proporcional de soldadura contínua entre tubs, elements i feines adients necessàries per
a l'empenta.

P- 68

(DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

 €1.555,00mGFC1UZ02 Inca de tuberia de formigó armat, clase IV, ASTM, DN-1800 mm, inclosos suports solidaris i part
proporcional de junta de goma

P- 69

(MIL CINC-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS)

 €499,80mGFC1UZ03 Clavament horitzontal de tub de 700 mm de diàmetre de PRFV amb canonada d'acer, incloent tub
amb part proporcional de soldadura contínua entre tubs, elements i feines adients necessàries per
a l'empenta. 

P- 70

(QUATRE-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

 €680,15mGFC1UZ04 Clavament horitzontal de tub de 800 mm de diàmetre de PRFV amb canonada d'acer, incloent tub
amb part proporcional de soldadura contínua entre tubs, elements i feines adients necessàries per
a l'empenta. 

P- 71

(SIS-CENTS VUITANTA EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

 €337,23mGFC1UZ05 Clavament horitzontal de tub de 400 mm de diàmetre de PE amb canonada d'acer, incloent tub
amb part proporcional de soldadura contínua entre tubs, elements i feines adients necessàries per
a l'empenta.

P- 72

(TRES-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

 €80,86mGFD1R240 Tub de polièster reforçat amb fibra de vidre tallada i enrotllada amb fil continu o centrifugada, de
DN 400 mm, PN 6 bar i SN 5.000, en tubs de 6 m de llargària mínima, inclosa la part proporcional
d'unions amb perfil d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unió, completament muntat
i provat

P- 73

(VUITANTA EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

 €92,27mGFD1R245 Tub de polièster reforçat amb fibra de vidre tallada i enrotllada amb fil continu o centrifugada, de
DN 450 mm, PN 6 bar i SN 5.000, en tubs de 6 m de llargària mínima, inclosa la part proporcional
d'unions amb perfil d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unió, completament muntat
i provat

P- 74

(NORANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

 €95,61mGFD1R250 Tub de polièster reforçat amb fibra tallada i enrotllada amb fil continu o centrifugada, de vidre de
DN 500 mm, PN 6 bar i SN 5.000, en tubs de 6 m de llargària mínima, inclosa la part proporcional
d'unions amb perfil d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unió, completament muntat
i provat

P- 75

(NORANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

 €121,71mGFD1R260 Tub de polièster reforçat amb fibra de vidre tallada i enrotllada amb fil continu o centrifugada, de
DN 600 mm, PN 6 bar i SN 5.000, en tubs de 6 m de llargària mínima, inclosa la part proporcional
d'unions amb perfil d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unió, completament muntat
i provat

P- 76

(CENT VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)
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 €152,15mGFD1R270 Tub de polièster reforçat amb fibra tallada i enrotllada amb fil continu o centrifugada, de vidre de
DN 700 mm, PN 6 bar i SN 5.000, en tubs de 6 m de llargària mínima, inclosa la part proporcional
d'unions amb perfil d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unió, completament muntat
i provat

P- 77

(CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

 €181,44mGFD1R280 Tub de polièster reforçat amb fibra tallada i enrotllada amb fil continu o centrifugada, de vidre de
DN 800 mm, PN 6 bar i SN 5.000, en tubs de 6 m de llargària mínima, inclosa la part proporcional
d'unions amb perfil d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unió, completament muntat
i provat

P- 78

(CENT VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

 €222,87mGFD1R290 Tub de polièster reforçat amb fibra de vidre tallada i enrotllada amb fil continu o centrifugada, de
DN 900 mm, PN 6 bar i SN 5.000, en tubs de 6 m de llargària mínima, inclosa la part proporcional
d'unions amb perfil d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unió, completament muntat
i provat

P- 79

(DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

 €82,11mGFD1R340 Tub de polièster reforçat amb fibra de vidre tallada i enrotllada amb fil continu o centrifugada, de
DN 400 mm, PN 10 bar i SN 5.000, en tubs de 6 m de llargària mínima, inclosa la part proporcional
d'unions amb perfil d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unió, completament muntat
i provat

P- 80

(VUITANTA-DOS EUROS AMB ONZE CENTIMS)

 €94,24mGFD1R345 Tub de polièster reforçat amb fibra de vidre tallada i enrotllada amb fil continu o centrifugada, de
DN 450 mm, PN 10 bar i SN 5.000, en tubs de 6 m de llargària mínima, inclosa la part proporcional
d'unions amb perfil d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unió, completament muntat
i provat

P- 81

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

 €102,79mGFD1R350 Tub de polièster reforçat amb fibra de vidre tallada i enrotllada amb fil continu o centrifugada, de
DN 500 mm, PN 10 bar i SN 5.000, en tubs de 6 m de llargària mínima, inclosa la part proporcional
d'unions amb perfil d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unió, completament muntat
i provat

P- 82

(CENT DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

 €126,38mGFD1R360 Tub de polièster reforçat amb fibra de vidre tallada i enrotllada amb fil continu o centrifugada, de
DN 600 mm, PN 10 bar i SN 5.000, en tubs de 6 m de llargària mínima, inclosa la part proporcional
d'unions amb perfil d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unió, completament muntat
i provat

P- 83

(CENT VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

 €165,09mGFD1R370 Tub de polièster reforçat amb fibra de vidre tallada i enrotllada amb fil continu o centrifugada, de
DN 700 mm, PN 10 bar i SN 5.000, en tubs de 6 m de llargària mínima, inclosa la part proporcional
d'unions amb perfil d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unió, completament muntat
i provat

P- 84

(CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB NOU CENTIMS)

 €197,38mGFD1R380 Tub de polièster reforçat amb fibra de vidre tallada i enrotllada amb fil continu o centrifugada, de
DN 800 mm, PN 10 bar i SN 5.000, en tubs de 6 m de llargària mínima, inclosa la part proporcional
d'unions amb perfil d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unió, completament muntat
i provat

P- 85

(CENT NORANTA-SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

 €429,80uGFD2N040 Colze PRFV DN 400 i PN 10, muntat i col·locat en tuberiaP- 86
(QUATRE-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

 €480,77uGFD2N045 Colze PRFV DN 450 i PN 10, muntat i col·locat en tuberiaP- 87
(QUATRE-CENTS VUITANTA EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

 €520,20uGFD2N050 Colze PRFV DN 500 i PN 10, muntat i col·locat en tuberiaP- 88
(CINC-CENTS VINT EUROS AMB VINT CENTIMS)

 €597,29uGFD2N060 Colze PRFV DN 600 i PN 10, muntat i col·locat en tuberiaP- 89
(CINC-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)
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 €697,68uGFD2N070 Colze PRFV DN 700 i PN 10, muntat i col·locat en tuberiaP- 90
(SIS-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

 €794,72uGFD2N080 Colze PRFV DN 800 y PN 10, muntat i col·locat en tuberiaP- 91
(SET-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

 €641,10uGFDAR410 Derivació de polièster amb fibra de vidre de DN 400 mm, de PN 10 bar, amb de DN 100 mm,
inclòs resina, làmines de fibra de vidre per a la unió de tubs de polièster amb fibra de vidre, perfil
d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unió, inclòs un tram d'1 m de tub del mateix
diàmetre que el de l'accessori a cadascuna de les unions amb la canonada principal,
completament muntada i provada

P- 92

(SIS-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB DEU CENTIMS)

 €789,31uGFDAR412 Derivació de polièster amb fibra de vidre de DN 400 mm, de PN 10 bar, amb de DN 125 mm,
inclòs resina, làmines de fibra de vidre per a la unió de tubs de polièster amb fibra de vidre, perfil
d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unió, inclòs un tram d'1 m de tub del mateix
diàmetre que el de l'accessori a cadascuna de les unions amb la canonada principal,
completament muntada i provada

P- 93

(SET-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

 €840,20uGFDAR420 Derivació de polièster amb fibra de vidre de DN 400 mm, de PN 10 bar, amb de DN 200 mm,
inclòs resina, làmines de fibra de vidre per a la unió de tubs de polièster amb fibra de vidre, perfil
d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unió, inclòs un tram d'1 m de tub del mateix
diàmetre que el de l'accessori a cadascuna de les unions amb la canonada principal,
completament muntada i provada

P- 94

(VUIT-CENTS QUARANTA EUROS AMB VINT CENTIMS)

 €1.510,72uGFDAR430 Derivació de polièster amb fibra de vidre de DN 450 mm, de PN 10 bar, amb de DN 315 mm,
inclòs resina, làmines de fibra de vidre per a la unió de tubs de polièster amb fibra de vidre, perfil
d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unió, inclòs un tram d'1 m de tub del mateix
diàmetre que el de l'accessori a cadascuna de les unions amb la canonada principal,
completament muntada i provada

P- 95

(MIL CINC-CENTS DEU EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

 €864,40uGFDAR451 Derivació de polièster amb fibra de vidre de DN 450 mm, de PN 10 bar, amb de DN 110 mm,
inclòs resina, làmines de fibra de vidre per a la unió de tubs de polièster amb fibra de vidre, perfil
d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unió, inclòs un tram d'1 m de tub del mateix
diàmetre que el de l'accessori a cadascuna de les unions amb la canonada principal,
completament muntada i provada

P- 96

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

 €996,11uGFDAR452 Derivació de polièster amb fibra de vidre de DN 450 mm, de PN 10 bar, amb de DN 160 mm,
inclòs resina, làmines de fibra de vidre per a la unió de tubs de polièster amb fibra de vidre, perfil
d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unió, inclòs un tram d'1 m de tub del mateix
diàmetre que el de l'accessori a cadascuna de les unions amb la canonada principal,
completament muntada i provada

P- 97

(NOU-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB ONZE CENTIMS)

 €1.059,40uGFDAR453 Derivació de polièster amb fibra de vidre de DN 450 mm, de PN 10 bar, amb de DN 160 mm,
inclòs resina, làmines de fibra de vidre per a la unió de tubs de polièster amb fibra de vidre, perfil
d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unió, inclòs un tram d'1 m de tub del mateix
diàmetre que el de l'accessori a cadascuna de les unions amb la canonada principal,
completament muntada i provada

P- 98

(MIL CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

 €1.039,42uGFDAR510 Derivació de polièster amb fibra de vidre de DN 500 mm, de PN 10 bar, amb de DN 110 mm,
inclòs resina, làmines de fibra de vidre per a la unió de tubs de polièster amb fibra de vidre, perfil
d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unió, inclòs un tram d'1 m de tub del mateix
diàmetre que el de l'accessori a cadascuna de les unions amb la canonada principal,
completament muntada i provada

P- 99

(MIL TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)
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 €1.171,93uGFDAR516 Derivació de polièster amb fibra de vidre de DN 500 mm, de PN 10 bar, amb de DN 160 mm,
inclòs resina, làmines de fibra de vidre per a la unió de tubs de polièster amb fibra de vidre, perfil
d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unió, inclòs un tram d'1 m de tub del mateix
diàmetre que el de l'accessori a cadascuna de les unions amb la canonada principal,
completament muntada i provada

P- 100

(MIL  CENT SETANTA-UN EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

 €1.841,84uGFDAR540 Derivació de polièster amb fibra de vidre de DN 500 mm, de PN 10 bar, amb de DN 400 mm,
inclòs resina, làmines de fibra de vidre per a la unió de tubs de polièster amb fibra de vidre, perfil
d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unió, inclòs un tram d'1 m de tub del mateix
diàmetre que el de l'accessori a cadascuna de les unions amb la canonada principal,
completament muntada i provada

P- 101

(MIL VUIT-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

 €805,50uGFDAR610 Derivació de polièster amb fibra de vidre de DN 600mm, de PN 10 bar, amb de DN 110 mm, inclòs
resina, làmines de fibra de vidre per a la unió de tubs de polièster amb fibra de vidre, perfil
d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unió, inclòs un tram d'1 m de tub del mateix
diàmetre que el de l'accessori a cadascuna de les unions amb la canonada principal,
completament muntada i provada

P- 102

(VUIT-CENTS CINC EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

 €1.037,57uGFDAR614 Derivació de polièster amb fibra de vidre de DN 600 mm, de PN 10 bar, amb de DN 200 mm,
inclòs resina, làmines de fibra de vidre per a la unió de tubs de polièster amb fibra de vidre, perfil
d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unió, inclòs un tram d'1 m de tub del mateix
diàmetre que el de l'accessori a cadascuna de les unions amb la canonada principal,
completament muntada i provada

P- 103

(MIL TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

 €874,56uGFDAR616 Derivació de polièster amb fibra de vidre de DN 600mm, de PN 10 bar, amb de DN 160 mm, inclòs
resina, làmines de fibra de vidre per a la unió de tubs de polièster amb fibra de vidre, perfil
d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unió, inclòs un tram d'1 m de tub del mateix
diàmetre que el de l'accessori a cadascuna de les unions amb la canonada principal,
completament muntada i provada

P- 104

(VUIT-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

 €1.111,65uGFDAR640 Derivació de polièster amb fibra de vidre de DN 600 mm, de PN 10 bar, amb de DN 400 mm,
inclòs resina, làmines de fibra de vidre per a la unió de tubs de polièster amb fibra de vidre, perfil
d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unió, inclòs un tram d'1 m de tub del mateix
diàmetre que el de l'accessori a cadascuna de les unions amb la canonada principal,
completament muntada i provada

P- 105

(MIL  CENT ONZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

 €817,05uGFDAR710 Derivació de polièster amb fibra de vidre de DN 700 mm, de PN 10 bar, amb de DN 100 mm,
inclòs resina, làmines de fibra de vidre per a la unió de tubs de polièster amb fibra de vidre, perfil
d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unió, inclòs un tram d'1 m de tub del mateix
diàmetre que el de l'accessori a cadascuna de les unions amb la canonada principal,
completament muntada i provada

P- 106

(VUIT-CENTS DISSET EUROS AMB CINC CENTIMS)

 €890,60uGFDAR714 Derivació de polièster amb fibra de vidre de DN 700 mm, de PN 10 bar, amb de DN 125 mm,
inclòs resina, làmines de fibra de vidre per a la unió de tubs de polièster amb fibra de vidre, perfil
d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unió, inclòs un tram d'1 m de tub del mateix
diàmetre que el de l'accessori a cadascuna de les unions amb la canonada principal,
completament muntada i provada

P- 107

(VUIT-CENTS NORANTA EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

 €1.131,68uGFDAR725 Derivació de polièster amb fibra de vidre de DN 700 mm, de PN 10 bar, amb de DN 250 mm,
inclòs resina, làmines de fibra de vidre per a la unió de tubs de polièster amb fibra de vidre, perfil
d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unió, inclòs un tram d'1 m de tub del mateix
diàmetre que el de l'accessori a cadascuna de les unions amb la canonada principal,
completament muntada i provada

P- 108

(MIL  CENT TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)
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 €1.616,08uGFDAR731 Derivació de polièster amb fibra de vidre de DN 700 mm, de PN 10 bar, amb de DN 315 mm,
inclòs resina, làmines de fibra de vidre per a la unió de tubs de polièster amb fibra de vidre, perfil
d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unió, inclòs un tram d'1 m de tub del mateix
diàmetre que el de l'accessori a cadascuna de les unions amb la canonada principal,
completament muntada i provada

P- 109

(MIL SIS-CENTS SETZE EUROS AMB VUIT CENTIMS)

 €1.616,08uGFDAR740 Derivació de polièster amb fibra de vidre de DN 700 mm, de PN 10 bar, amb de DN 400 mm,
inclòs resina, làmines de fibra de vidre per a la unió de tubs de polièster amb fibra de vidre, perfil
d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unió, inclòs un tram d'1 m de tub del mateix
diàmetre que el de l'accessori a cadascuna de les unions amb la canonada principal,
completament muntada i provada

P- 110

(MIL SIS-CENTS SETZE EUROS AMB VUIT CENTIMS)

 €838,10uGFDAR810 Derivació de polièster amb fibra de vidre de DN 800 mm, de PN 10 bar, amb de DN 100 mm,
inclòs con de reducció de 900-700, resina, làmines de fibra de vidre per a la unió de tubs de
polièster amb fibra de vidre, perfil d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unió, inclòs
un tram d'1 m de tub del mateix diàmetre que el de l'accessori a cadascuna de les unions amb la
canonada principal, completament muntada i provada

P- 111

(VUIT-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB DEU CENTIMS)

 €906,35uGFDAR814 Derivació de polièster amb fibra de vidre de DN 800 mm, de PN 10 bar, amb de DN 140 mm,
inclòs con de reducció de 900-700, resina, làmines de fibra de vidre per a la unió de tubs de
polièster amb fibra de vidre, perfil d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unió, inclòs
un tram d'1 m de tub del mateix diàmetre que el de l'accessori a cadascuna de les unions amb la
canonada principal, completament muntada i provada

P- 112

(NOU-CENTS SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

 €1.063,89uGFDAR820 Derivació de polièster amb fibra de vidre de DN 800 mm, de PN 10 bar, amb de DN 200 mm,
inclòs con de reducció de 900-700, resina, làmines de fibra de vidre per a la unió de tubs de
polièster amb fibra de vidre, perfil d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unió, inclòs
un tram d'1 m de tub del mateix diàmetre que el de l'accessori a cadascuna de les unions amb la
canonada principal, completament muntada i provada

P- 113

(MIL SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

 €1.055,52uGFDCR245 Con de reducció de polièster amb fibra de vidre de DN 450 mm a DN 400 mm, de PN 10 bar,
inclòs resina, làmines de fibra de vidre per a la unió de tubs de polièster amb fibra de vidre, perfil
d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unió, inclòs un tram d'1 m de tub dels mateixos
diàmetres que els de l'accessori a cadascuna de les unions, completament muntat i provat

P- 114

(MIL CINQUANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

 €864,12uGFDCR270 Con de reducció de polièster amb fibra de vidre de DN 700 mm a DN 600 mm, de PN 10 bar,
inclòs resina, làmines de fibra de vidre per a la unió de tubs de polièster amb fibra de vidre, perfil
d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unió, inclòs un tram d'1 m de tub dels mateixos
diàmetres que els de l'accessori a cadascuna de les unions, completament muntat i provat

P- 115

(VUIT-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

 €1.138,33uGFDCR280 Con de reducció de polièster amb fibra de vidre de DN 800 mm a DN 700 mm, de PN 10 bar,
inclòs resina, làmines de fibra de vidre per a la unió de tubs de polièster amb fibra de vidre, perfil
d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unió, inclòs un tram d'1 m de tub dels mateixos
diàmetres que els de l'accessori a cadascuna de les unions, completament muntat i provat

P- 116

(MIL  CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

 €1.905,56uGFDCR290 Con de reducció de polièster amb fibra de vidre de DN 900 mm a DN 800 mm, de PN 10 bar,
inclòs resina, làmines de fibra de vidre per a la unió de tubs de polièster amb fibra de vidre, perfil
d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unió, inclòs un tram d'1 m de tub dels mateixos
diàmetres que els de l'accessori a cadascuna de les unions, completament muntat i provat

P- 117

(MIL NOU-CENTS CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

 €1.155,29uGFDCR360 Con de reducció de polièster amb fibra de vidre de DN 600 mm a DN 500 mm, de PN 16 bar,
inclòs resina, làmines de fibra de vidre per a la unió de tubs de polièster amb fibra de vidre, perfil
d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unió, inclòs un tram d'1 m de tub dels mateixos
diàmetres que els de l'accessori a cadascuna de les unions, completament muntat i provat

P- 118

(MIL  CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)
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 €2.506,80uGFDCZ281 Con de reducció de polièster amb fibra de vidre de DN 700 mm a DN 500 mm, de PN 10 bar,
inclòs resina, làmines de fibra de vidre per a la unió de tubs de polièster amb fibra de vidre, perfil
d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unió, inclòs un tram d'1 m de tub dels mateixos
diàmetres que els de l'accessori a cadascuna de les unions, completament muntat i provat

P- 119

(DOS MIL CINC-CENTS SIS EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

 €2.757,13uGFDCZ282 Con de reducció de polièster amb fibra de vidre de DN 800 mm a DN600 mm, de PN 10 bar, inclòs
resina, làmines de fibra de vidre per a la unió de tubs de polièster amb fibra de vidre, perfil
d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unió, inclòs un tram d'1 m de tub dels mateixos
diàmetres que els de l'accessori a cadascuna de les unions, completament muntat i provat

P- 120

(DOS MIL SET-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

 €1.417,30uGFDCZ350 Con de reducció de polièster amb fibra de vidre de DN 500 mm a DN 450 mm, de PN 16 bar,
inclòs resina, làmines de fibra de vidre per a la unió de tubs de polièster amb fibra de vidre, perfil
d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unió, inclòs un tram d'1 m de tub dels mateixos
diàmetres que els de l'accessori a cadascuna de les unions, completament muntat i provat

P- 121

(MIL QUATRE-CENTS DISSET EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

 €59,41mGFG1R206 Canonada amb tub de formigó armat de DN 60 cm, classe II segons norma ASTM C-76M, amb
unió de campana amb anella elastomèrica, col·locada al fons de la rasa i provada, inclòs refinat de
base d'assentament 

P- 122

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

 €110,01mGFG1R210 Canonada amb tub de formigó armat de DN 100 cm, classe II segons norma ASTM C-76M, amb
unió de campana amb anella elastomèrica, col·locada al fons de la rasa i provada, inclòs refinat de
base d'assentament 

P- 123

(CENT DEU EUROS AMB UN CENTIMS)

 €18.000,00uGG10051 Subministrament i instal·lació i posta en servei de sistema de protecció catòdica de canonada pel
sistema d'ànodes de sacrifici per creuaments en la línia LAV

P- 124

(DIVUIT MIL EUROS)

 €610,65uGN120005 Vàlvula de comporta manual amb brides, de tancament elàstic, DN 150 i PN 10 bar, de cos curt,
cos i tapa de fundició nodular, tancament de fundició nodular recobert d'EPDM, inclos junts i
cargoleria, col·locada i provada.

P- 125

(SIS-CENTS DEU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

 €763,83uGN120006 Vàlvula de comporta manual amb brides, de tancament elàstic, DN 200 i PN 10 bar, de cos curt,
cos i tapa de fundició nodular, tancament de fundició nodular recobert d'EPDM, inclos junts i
cargoleria, col·locada i provada.

P- 126

(SET-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

 €271,73uGN120008 Vàlvula de comporta manual amb brides, DN 125 i PN 10 bar, de cos curt, cos i tapa de fundició
nodular, tancament de fundició nodular recobert d'EPDM, inclos junts i cargoleria, col·locada i
provada.

P- 127

(DOS-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

 €119,70uGN120009 Vàlvula de comporta manual amb brides, DN 40 i PN 10 bar, de cos curt, cos i tapa de fundició
nodular, tancament de fundició nodular recobert d'EPDM, inclos junts i cargoleria, col·locada i
provada.

P- 128

(CENT DINOU EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

 €125,03uGN120010 Vàlvula de comporta manual amb brides, DN 50 i PN 10 bar, de cos curt, cos i tapa de fundició
nodular, tancament de fundició nodular recobert d'EPDM, inclos junts i cargoleria, col·locada i
provada.

P- 129

(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB TRES CENTIMS)

 €320,04uGN120011 Vàlvula de comporta manual amb brides, DN 150 i PN 10 bar, de cos curt, cos i tapa de fundició
nodular, tancament de fundició nodular recobert d'EPDM, inclos junts i cargoleria, col·locada i
provada.

P- 130

(TRES-CENTS VINT EUROS AMB QUATRE CENTIMS)
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 €166,48uGN120012 Vàlvula de comporta manual amb brides, DN 80 i PN 10 bar, de cos curt, cos i tapa de fundició
nodular, tancament de fundició nodular recobert d'EPDM, inclos junts i cargoleria, col·locada i
provada.

P- 131

(CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

 €481,53uGN120013 Vàlvula de comporta manual amb brides, DN 200 i PN 10 bar, de cos curt, cos i tapa de fundició
nodular, tancament de fundició nodular recobert d'EPDM, inclos junts i cargoleria, col·locada i
provada.

P- 132

(QUATRE-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

 €135,69uGN120014 Vàlvula de comporta manual amb brides, DN 65 i PN 10 bar, de cos curt, cos i tapa de fundició
nodular, tancament de fundició nodular recobert d'EPDM, inclos junts i cargoleria, col·locada i
provada.

P- 133

(CENT TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

 €222,62uGN120016 Vàlvula de comporta manual amb brides, DN 100 i PN 10 bar, de cos curt, cos i tapa de fundició
nodular, tancament de fundició nodular recobert d'EPDM, inclos junts i cargoleria, col·locada i
provada.

P- 134

(DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

 €13.128,47uGN220001 Conjunt de vàlvula de seccionament de DN 900 amb dues ventoses trifuncionals de 2'', amb 2
vàlvules de purga de 2'' i una vàlvula de bola, inclosa la valla de tancament de 2 m d'alçada i llosa
de formigó HA-25 amb malla electrosoldada.

P- 135

(TRETZE MIL  CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

 €11.062,05uGN220002 Conjunt de vàlvula de seccionament de DN 700 amb dues ventoses trifuncionals de 2'', amb 2
vàlvules de purga de 2'' i una vàlvula de bola, inclosa la valla de tancament de 2 m d'alçada i llosa
de formigó HA-25 amb malla electrosoldada.

P- 136

(ONZE MIL SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINC CENTIMS)

 €8.543,06uGN220003 Conjunt de vàlvula de seccionament de DN 600 amb dues ventoses trifuncionals de 2'', amb 2
vàlvules de purga de 2'' i una vàlvula de bola, inclosa la valla de tancament de 2 m d'alçada i llosa
de formigó HA-25 amb malla electrosoldada.

P- 137

(VUIT MIL CINC-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB SIS CENTIMS)

 €7.040,22uGN220004 Conjunt de vàlvula de seccionament de DN 500 amb dues ventoses trifuncionals de 2'', amb 2
vàlvules de purga de 2'' i una vàlvula de bola, inclosa la valla de tancament de 2 m d'alçada i llosa
de formigó HA-25 amb malla electrosoldada.

P- 138

(SET MIL QUARANTA EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

 €6.325,62uGN220005 Conjunt de vàlvula de seccionament de DN 450 amb dues ventoses trifuncionals de 2'', amb 2
vàlvules de purga de 2'' i una vàlvula de bola, inclosa la valla de tancament de 2 m d'alçada i llosa
de formigó HA-25 amb malla electrosoldada.

P- 139

(SIS MIL TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

 €5.870,97uGN220006 Conjunt de vàlvula de seccionament de DN 400 amb dues ventoses trifuncionals de 2'', amb 2
vàlvules de purga de 2'' i una vàlvula de bola, inclosa la valla de tancament de 2 m d'alçada i llosa
de formigó HA-25 amb malla electrosoldada.

P- 140

(CINC MIL VUIT-CENTS SETANTA EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

 €5.362,07uGN220007 Conjunt de vàlvula de seccionament de DN 315 amb dues ventoses trifuncionals de 2'', amb 2
vàlvules de purga de 2'' i una vàlvula de bola, inclosa la valla de tancament de 2 m d'alçada i llosa
de formigó HA-25 amb malla electrosoldada.

P- 141

(CINC MIL TRES-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB SET CENTIMS)

 €11.410,98uGN220008 Conjunt de vàlvula de seccionament de DN 800 amb dues ventoses trifuncionals de 2'', amb 2
vàlvules de purga de 2'' i una vàlvula de bola, inclosa la valla de tancament de 2 m d'alçada i llosa
de formigó HA-25 amb malla electrosoldada.

P- 142

(ONZE MIL QUATRE-CENTS DEU EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

 €14.341,66uGN220009 Conjunt de vàlvula de seccionament de DN 800 amb dues ventoses trifuncionals de DN 150, amb
2 vàlvules de purga de 2'' i una vàlvula de bola, inclosa de formigó HA-25 de dimensions interiors
2x2 m i reixa galvanitzada.

P- 143

(CATORZE MIL TRES-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)



MODERNITZACIÓ DE LA ZONA REGABLE DELS CANALS D´URGELL.
TTMM D´ARTESA DE LLEIDA, LLEIDA I PUIGVERD DE LLEIDA.

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 13Data: 30/12/11

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €14.198,72uGN220010 Conjunt de vàlvula de seccionament de DN 700 amb dues ventoses trifuncionals de DN 150, amb
2 vàlvules de purga de 2'' i una vàlvula de bola, inclosa de formigó HA-25 de dimensions interiors
2x2 m i reixa galvanitzada.

P- 144

(CATORZE MIL  CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

 €5.144,11uGN220011 Conjunt de vàlvula de seccionament de DN 400 amb dues ventoses trifuncionals de DN 80, amb 2
vàlvules de purga de 2'' i una vàlvula de bola, inclosa de formigó HA-25 de dimensions interiors
2.1x1.5 m i reixa galvanitzada.

P- 145

(CINC MIL  CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB ONZE CENTIMS)

 €7.420,12uGN220012 Conjunt de vàlvula de seccionament de DN 500 amb dues ventoses trifuncionals de DN 100, amb
2 vàlvules de purga de 2'' i una vàlvula de bola, inclosa de formigó HA-25 de dimensions interiors
2x2 m i reixa galvanitzada.

P- 146

(SET MIL QUATRE-CENTS VINT EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

 €3.354,47uGN220013 Conjunt de vàlvula de seccionament de DN 200 amb dues ventoses trifuncionals de DN 50, amb 2
vàlvules de purga de 2'' i una vàlvula de bola, inclosa de formigó HA-25 de dimensions interiors
2.1x1.5 m i reixa galvanitzada.

P- 147

(TRES MIL TRES-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

 €429,66uGNII0001 Ventosa trifuncional de DN 50 mm i PN 10, amb boia flotador en acer inoxidable, amb tancament
incorporat, unió embridada, completament instal·lada i provada, incloent cargols d'acer inoxidable i
junt estanc.

P- 148

(QUATRE-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

 €965,43uGNII0002 Ventosa trifuncional de DN 80 mm i PN 10/16, amb boia flotador en acer inoxidable, amb
tancament incorporat, unió embridada, completament instal·lada i provada, incloent cargols d'acer
inoxidable i junt estanc.

P- 149

(NOU-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

 €2.239,47uGNII0005 Ventosa trifuncional de DN 100 mm i PN 16, amb boia flotador en acer inoxidable, amb tancament
incorporat, unió embridada, completament instal·lada i provada, incloent cargols d'acer inoxidable i
junt estanc.

P- 150

(DOS MIL DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

 €2.924,84uGNII0007 Ventosa trifuncional de DN 150 mm i PN 10, amb boia flotador en acer inoxidable, amb tancament
incorporat, unió embridada, completament instal·lada i provada, incloent cargols d'acer inoxidable i
junt estanc.

P- 151

(DOS MIL NOU-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

 €4.978,63uGNII0008 Ventosa trifuncional de DN 200 mm i PN 10/16, amb boia flotador en acer inoxidable, amb
tancament incorporat, unió embridada, completament instal·lada i provada, incloent cargols d'acer
inoxidable i junt estanc.

P- 152

(QUATRE MIL NOU-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

 €1,20m3GR3PU015 Reposició de terra vegetal procedent de l'obra, incloent la càrrega, transport des del lloc d'aplec
fins al lloc d'utilització i l'estesa amb el reperfilat i acabat final.

P- 153

(UN EUROS AMB VINT CENTIMS)

 €1.451,97uGS1MZ031 Conjunt hidrant d'agrupació de 3´´ amb 5 preses per vàlvula volumètrica, tipus Uramed, composat
per derivació a hidrant amb canonada de PEAD DN variable, portabrides amb brida boja DN 90
PN 16, vàlvula de comporta de DN 80 PN 16 amb tancament elàstic amb brides i volant, coll de
cigne d'acer galvanitzat DN 80 de pujada connexió amb brides bojes amb dos empelts de 1'' i 3/4'',
dos conjunts de ventosa trifuncional 1'' amb vàlvula esfera metàlica de 1´´, 2 conjunts manòmetres
PN 16, filtre caçapedres de 3'' amb malla inox amb pas de 4 mm, vàlvula hidràulica de 3'' PN 16
de fosa dúctil amb brides i vàlvula de tres vies , coll de cigne d'acer galvanitzat DN 80 baixada
connexió amb brides amb empelts de 3/4'' i 2 de 1'' mascles, dues derivacions a 3'' amb brida,
vàlvula esfera metàlica 3/4´´, col·lector acer galvanitzat DN 80 amb 8 preses, amb tots els
elements necessaris per a la seva instal·lació i correcte funcionament, instal·lat i provat. No inclou
el conjunt vàlvula volumètrica de les preses parcel·làries.

P- 154

(MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
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 €1.782,40uGS1MZ032 Conjunt hidrant d'agrupació de 3´´ per més de 5 preses per vàlvula volumètrica composat per
derivació a hidrant amb canonada de PEAD DN variable, portabrides amb brida boja DN 90 PN
16, vàlvula de comporta de DN 80 PN 16 amb tancament elàstic amb brides i volant, coll de cigne
d'acer galvanitzat DN 80 de pujada connexió amb brides bojes amb dos empelts de 1'' i 3/4'', dos
conjunts de ventosa trifuncional 1'' amb vàlvula esfera metàlica de 1´´, 2 conjunts manòmetres PN
16, filtre caçapedres de 3'' amb malla inox amb pas de 4 mm, vàlvula hidràulica de 3'' PN 16 de
fosa dúctil amb brides i vàlvula de tres vies , coll de cigne d'acer galvanitzat DN 80 baixada
connexió amb brides amb empelts de 3/4'' i 2 de 1'' mascles, dues derivacions a 3'' amb brida,
vàlvula esfera metàlica 3/4´´, col·lector acer galvanitzat DN 80 amb 8 preses, amb tots els
elements necessaris per a la seva instal·lació i correcte funcionament, instal·lat i provat. No inclou
el conjunt vàlvula volumètrica de les preses parcel·làries.

P- 155

(MIL SET-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

 €592,09uGS1VZ030 Conjunt vàlvula volumètrica 3´´ per una presa, composat per vàlvula de comporta amb brides DN
80; PN 1,6 Mpa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura
epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i conformades per laminació en fred,
tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria
DIN-912 d'acer qualitat 8.8 amb tractament anticorrosiu i vàlvula volumètrica roscada de fosa dúctil
amb recobriment mínim amb epoxi de 150 micres, contadora de DN 80'' d'eix vertical, amb vàlvula
de 3 vies i emisor de polsos, amb tots els elements necessaris per a la seva instal·lació, incloent
conjunt de microventosa antibuit de 1/2'' amb cos de plàstic i vàlvula d'esfera metàlica de 1/2'',
inclou collaret de presa i accessoris; connexió a la xarxa i correcte funcionament, instal·lat i provat. 

P- 156

(CINC-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB NOU CENTIMS)

 €1.184,18uGS1VZ031 Conjunt vàlvula volumètrica 3´´, per dues preses, composat per vàlvula de comporta amb brides
DN 80; PN 1,6 Mpa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura
epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i conformades per laminació en fred,
tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria
DIN-912 d'acer qualitat 8.8 amb tractament anticorrosiu i vàlvula volumètrica roscada de fosa dúctil
amb recobriment mínim amb epoxi de 150 micres, contadora de DN 80'' d'eix vertical, amb vàlvula
de 3 vies i emisor de polsos, amb tots els elements necessaris per a la seva instal·lació, incloent
conjunt de microventosa antibuit de 1/2'' amb cos de plàstic i vàlvula d'esfera metàlica de 1/2'',
inclou collaret de presa i accessoris; connexió a la xarxa i correcte funcionament, instal·lat i provat. 

P- 157

(MIL  CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

 €1.776,27uGS1VZ032 Conjunt vàlvula volumètrica 3´´ per tres preses, composat per vàlvula de comporta amb brides DN
80; PN 1,6 Mpa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura
epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i conformades per laminació en fred,
tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria
DIN-912 d'acer qualitat 8.8 amb tractament anticorrosiu i vàlvula volumètrica roscada de fosa dúctil
amb recobriment mínim amb epoxi de 150 micres, contadora de DN 80'' d'eix vertical, amb vàlvula
de 3 vies i emisor de polsos, amb tots els elements necessaris per a la seva instal·lació, incloent
conjunt de microventosa antibuit de 1/2'' amb cos de plàstic i vàlvula d'esfera metàlica de 1/2'',
inclou collaret de presa i accessoris; connexió a la xarxa i correcte funcionament, instal·lat i provat. 

P- 158

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

 €2.368,36uGS1VZ033 Conjunt vàlvula volumètrica 3´´ per quatre preses, composat per vàlvula de comporta amb brides
DN 80; PN 1,6 Mpa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura
epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i conformades per laminació en fred,
tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria
DIN-912 d'acer qualitat 8.8 amb tractament anticorrosiu i vàlvula volumètrica roscada de fosa dúctil
amb recobriment mínim amb epoxi de 150 micres, contadora de DN 80'' d'eix vertical, amb vàlvula
de 3 vies i emisor de polsos, amb tots els elements necessaris per a la seva instal·lació, incloent
conjunt de microventosa antibuit de 1/2'' amb cos de plàstic i vàlvula d'esfera metàlica de 1/2'',
inclou collaret de presa i accessoris; connexió a la xarxa i correcte funcionament, instal·lat i provat. 

P- 159

(DOS MIL TRES-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
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 €2.960,45uGS1VZ034 Conjunt vàlvula volumètrica 3´´ per cinc preses, composat per vàlvula de comporta amb brides DN
80; PN 1,6 Mpa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura
epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i conformades per laminació en fred,
tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria
DIN-912 d'acer qualitat 8.8 amb tractament anticorrosiu i vàlvula volumètrica roscada de fosa dúctil
amb recobriment mínim amb epoxi de 150 micres, contadora de DN 80'' d'eix vertical, amb vàlvula
de 3 vies i emisor de polsos, amb tots els elements necessaris per a la seva instal·lació, incloent
conjunt de microventosa antibuit de 1/2'' amb cos de plàstic i vàlvula d'esfera metàlica de 1/2'',
inclou collaret de presa i accessoris; connexió a la xarxa i correcte funcionament, instal·lat i provat. 

P- 160

(DOS MIL NOU-CENTS SEIXANTA EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

 €3.552,54uGS1VZ035 Conjunt vàlvula volumètrica 3´´ per sis preses, composat per vàlvula de comporta amb brides DN
80; PN 1,6 Mpa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura
epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i conformades per laminació en fred,
tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria
DIN-912 d'acer qualitat 8.8 amb tractament anticorrosiu i vàlvula volumètrica roscada de fosa dúctil
amb recobriment mínim amb epoxi de 150 micres, contadora de DN 80'' d'eix vertical, amb vàlvula
de 3 vies i emisor de polsos, amb tots els elements necessaris per a la seva instal·lació, incloent
conjunt de microventosa antibuit de 1/2'' amb cos de plàstic i vàlvula d'esfera metàlica de 1/2'',
inclou collaret de presa i accessoris; connexió a la xarxa i correcte funcionament, instal·lat i provat. 

P- 161

(TRES MIL CINC-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

 €4.144,63uGS1VZ036 Conjunt vàlvula volumètrica 3´´ per set preses, composat per vàlvula de comporta amb brides DN
80; PN 1,6 Mpa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura
epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i conformades per laminació en fred,
tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria
DIN-912 d'acer qualitat 8.8 amb tractament anticorrosiu i vàlvula volumètrica roscada de fosa dúctil
amb recobriment mínim amb epoxi de 150 micres, contadora de DN 80'' d'eix vertical, amb vàlvula
de 3 vies i emisor de polsos, amb tots els elements necessaris per a la seva instal·lació, incloent
conjunt de microventosa antibuit de 1/2'' amb cos de plàstic i vàlvula d'esfera metàlica de 1/2'',
inclou collaret de presa i accessoris; connexió a la xarxa i correcte funcionament, instal·lat i provat. 

P- 162

(QUATRE MIL  CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

 €4.736,72uGS1VZ037 Conjunt vàlvula volumètrica 3´´per vuit preses, composat per vàlvula de comporta amb brides DN
80; PN 1,6 Mpa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura
epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i conformades per laminació en fred,
tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria
DIN-912 d'acer qualitat 8.8 amb tractament anticorrosiu i vàlvula volumètrica roscada de fosa dúctil
amb recobriment mínim amb epoxi de 150 micres, contadora de DN 80'' d'eix vertical, amb vàlvula
de 3 vies i emisor de polsos, amb tots els elements necessaris per a la seva instal·lació, incloent
conjunt de microventosa antibuit de 1/2'' amb cos de plàstic i vàlvula d'esfera metàlica de 1/2'',
inclou collaret de presa i accessoris; connexió a la xarxa i correcte funcionament, instal·lat i provat. 

P- 163

(QUATRE MIL SET-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

 €5.328,81uGS1VZ038 Conjunt vàlvula volumètrica 3´´per nou preses, composat per vàlvula de comporta amb brides DN
80; PN 1,6 Mpa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura
epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i conformades per laminació en fred,
tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria
DIN-912 d'acer qualitat 8.8 amb tractament anticorrosiu i vàlvula volumètrica roscada de fosa dúctil
amb recobriment mínim amb epoxi de 150 micres, contadora de DN 80'' d'eix vertical, amb vàlvula
de 3 vies i emisor de polsos, amb tots els elements necessaris per a la seva instal·lació, incloent
conjunt de microventosa antibuit de 1/2'' amb cos de plàstic i vàlvula d'esfera metàlica de 1/2'',
inclou collaret de presa i accessoris; connexió a la xarxa i correcte funcionament, instal·lat i provat. 

P- 164

(CINC MIL TRES-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

 €394,67uGS5TR020 Carret telescopic de desmuntatge de DN 200 i PN 10, fabricat amb virolles d'acer inox AISI 304 i
brides d'acer al carboni. i inclosos tots els materials necessaris pel muntatge, completament
instal.lat i provat

P- 165

(TRES-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

 €283,83uGS5TR021 Carret telescòpic de desmuntatge DN 150, PN 10, longitud de muntatge 230 mm entre cares,
fabricat amb virolles d'acer inox i brides s/din 2501 d'acer al carboni, inclosos espàrregs d'acer inox
a-2 i tots els materials necessaris pel muntatge, completament instal.lat i provat

P- 166

(DOS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)



MODERNITZACIÓ DE LA ZONA REGABLE DELS CANALS D´URGELL.
TTMM D´ARTESA DE LLEIDA, LLEIDA I PUIGVERD DE LLEIDA.

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 16Data: 30/12/11

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2.500,00uPFAHRCA Pou d'atac de formigó armat, inclou excavació i transport de terresP- 167
(DOS MIL CINC-CENTS EUROS)

 €1.910,00uPFAHRCA1 Pou d'atac de formigó armat, inclou excavació i transport de terres, per a perforació horitzontal de
Ø 800 i 900 mm

P- 168

(MIL NOU-CENTS DEU EUROS)

 €875,00uPFAHRCA2 Pou d'atac de formigó armat, inclou excavació i transport de terres per perforació horitzontal
dirigida de canonada Ø 230 mm

P- 169

(VUIT-CENTS SETANTA-CINC EUROS)

 €1.750,00uTRAHRCA Transport d'equip i instal·lació i muntatge en fosaP- 170
(MIL SET-CENTS CINQUANTA EUROS)

 €39.044,39paXPA0Z001 Partida alçada a justificar per desplaçament de línia elèctrica a la Ctra de Tarragona, S/N
Torregrossa, segons pressupost de la companyia Fecsa Endesa sol·licitud 0271124.

P- 171

(TRENTA-NOU MIL QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

 €221.526,30paXPA900SS Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obraP- 172
(DOS-CENTS VINT-I-UN MIL CINC-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA CENTIMS)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadre de preus número 2 
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kgE31B3000 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a
l'armadura de rases i pous

P- 1  €1,18

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,00500
Altres conceptes 1,18 €

UFM213228 Boca de reg soterrada DN 50 muntat .P- 2  €236,57

BM213228 Boca de reg soterrada DN 50 a  €105,00000
BMY21000 Part proporcional d´elements especials per a hidrants  €1,35000

Altres conceptes 130,22 €

UFM213229 Boca de reg soterrada DN 80, muntat .P- 3  €310,10

BM213229 Boca de reg soterrada DN 80  €175,03000
BMY21000 Part proporcional d´elements especials per a hidrants  €1,35000

Altres conceptes 133,72 €

UFM213230 Boca de reg soterrada DN 100, muntat.P- 4  €364,19

BM213230 Boca de reg soterrada DN 100  €226,55000
BMY21000 Part proporcional d´elements especials per a hidrants  €1,35000

Altres conceptes 136,29 €

uG21RZ002 Arrancada d'arbre fruiter existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 5  €1,27

Altres conceptes 1,27 €

m3G221R010 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- 6  €2,42

Altres conceptes 2,42 €

m3G222R012 Excavació de terreny no classificat en rases per a canonades, de més d'1 m
d'amplària, 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- 7  €3,52

Altres conceptes 3,52 €

m3G226R007 Terraplenat amb sòl classificat i cribat si cal procedent de la pròpia obra,
estesa i compactació al 90 % del PM, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en tongades de 30 cm de gruix com a màxim, per
terraplens de canals, sèquies, basses, embassaments i altre tipus d'obra
hidràulica, mesurat sobre perfil teòric

P- 8  €1,42

B0111000 Aigua  €0,04850
B03DR004 Classificació i aportació de sòl de grandària màxima 20 cm  €0,36000

Altres conceptes 1,01 €

m3G22LRZ13 Rebliment i compactació de rases i pous, amb sòl adequat procedent de la
pròpia obra, de grandària màxima 2 cm, incloent selecció de terres, estesa,
humectació i compactació al 95% del PM, segons condicions del plec de
Prescripcions Tècniques, fins i tot el rebliment en massissos d'ancoratge i
nínxols per a confecció de les juntes, mesurat sobre perfil teòric

P- 9  €3,32

B0111000 Aigua  €0,04850
B03DR005 Classificació, aportació  i cribat si cal  de sòl de grandària màxima 2 cm  €0,49200

Altres conceptes 2,78 €
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m3G22LRZ33 Rebliment i compactació de rases i pous, amb sòl seleccionat, de grandaria
màxima 2 cm, incloent selecció de terres, estesa, humectació i compactació
al 95% del PM, segons condicions del plec de Prescripcions Tècniques, fins i
tot el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les
juntes, mesurat sobre perfil teòric

P- 10  €7,00

B0111000 Aigua  €0,04850
B03DR102 Sòl classificat i cribat si cal de préstec, de grandària màxima 2 cm, inclòs

cànon per extracció i transport a l'obra
 €3,99600

Altres conceptes 2,96 €

m3G22MR050 Reblert amb sorra de 2 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i
compactació al 70% de la seva densitat relativa, fins i tot el rebliment en
massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes, mesurat sobre
perfil teòric

P- 11  €21,40

B031R005 Sorra de pedrera de 2 a 5 mm  €16,79000
Altres conceptes 4,61 €

m3G22MR056 Reblert amb grava de pedrera de 15 a 25 mm en llit i arronyonat de
canonada, estesa i compactació al 70% de la seva densitat relativa, fins i tot
el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes,
mesurat sobre perfil teòric

P- 12  €22,79

B033R006 Grava de pedrera de pedra calcària, de 15 a 25 mm  €18,11000
Altres conceptes 4,68 €

m3G22MRZ55 Reblert amb grava de pedrera de 6 a 12 mm en llit i arronyonat de canonada,
estesa i compactació al 70% de la seva densitat relativa, fins i tot el rebliment
en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes, mesurat
sobre perfil teòric

P- 13  €24,02

B033R005 Grava de pedrera de pedra calcària, de 6 a 12 mm  €19,28000
Altres conceptes 4,74 €

m3G3Z1R030 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- 14  €83,23

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €70,93800

Altres conceptes 12,29 €

kgG44RR110 Acer al carboni A/42b per a elements de caldereria per a formigonar,
embridada o soldada amb un nivell de qualitat de les unions soldades b o c
segons une-en 25817, amb una qualificació de les soldadures 1, 2 o 3
segons une 14011, inclòs part proporcional de brides normalitzades i
mecanitzades, junts de klingerit o epdm, cargols, femelles i volanderes
zincades bicromatades i engrassats amb pasta a base de coure tipus
molycote 7439 de kraft o equivalent, dimensionada segons awwa C208-83,
protecció contra la corrosió interior amb tres capes de hempadur 15130 o
equivalent (375 micres) i amb una capa d'emprimació hempadur zinc primer
15360 o equivalent (25 micres) exteriorment, inclosos tots els materials i
medis auxiliars necessaris pel seu muntatge i col·locació, completament
instal.lada i provada

P- 15  €5,44

BS210002 Acer A/42b, per a elements de caldereria, treballat a taller i amb protecció
segons Plec de Prescripcions Tècniques

 €2,61450

Altres conceptes 2,83 €

m3G450R4C8 Formigó per a soleres, fonaments i encepats, HA-25/P/20/IIa, apte per a
classe d'exposició IIa, inclòs col·locació, vibrat i curat

P- 16  €92,54

B060R3C8 Formigó HA-25/P/20/IIa, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, apte
per a classe d'exposició IIa, inclòs transport a l'obra

 €80,33550

Altres conceptes 12,20 €
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m3G450R4E8 Formigó per a soleres, fonaments i encepats, HA-30/P/20/IIa, apte per a
classe d'exposició IIa, inclòs col·locació, vibrat i curat

P- 17  €98,91

B060R3E8 Formigó HA-30/P/20/IIa, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, apte
per a classe d'exposició IIa, inclòs transport a l'obra

 €84,80850

Altres conceptes 14,10 €

kgG4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2,
col·locat

P- 18  €1,00

B0A142U0 Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm  €0,01080
B0B2U002 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2  €0,63000

Altres conceptes 0,36 €

m2G4D0U015 Encofrat i desencofrat pla en parament vistP- 19  €34,93

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €1,26000
B0D629AU Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos  €0,59880
B0D7UC11 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos  €3,41000
B0DZA000 Desencofrant  €0,16125
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €0,54400

Altres conceptes 28,96 €

m2GA452336 Coberta de planxa grecada d'acer galvanitzat i prelacat de color standard
amb nervis cada 24 a 28 cm, de gruix 0,6 mm, amb una inèrcia entre 12 i 13
cm4 i un pes entre 5,9 i 6,5 kg/m2, amb pendent inferior a 30 %, col.locada
amb fixacions mecàniques

P- 20  €24,67

B0A5AA00 Cargol autoroscant amb volandera  €0,38500
B0CH2336 Planxa per a coberta de pannel simple  €18,90000

Altres conceptes 5,39 €

mGAR1R110 Tanca metàl·lica de 2 m d'alçària, formada per malla d'acer galvanitzat de
triple torsió de 50 mm de pas de malla i de d 1,5 mm, pals metàl·lics d'acer
galvanitzat, de 48 mm de diàmetre, separats 3,00 m com a màxim, incloent
excavacio de pous per als daus de fonament i formigonat amb formigó hm-20
dels daus de 40x40x40 cm, tensors, tornapuntes i material auxiliar

P- 21  €35,37

B060R2A1 Formigó HM-20/P/20/I, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, apte
per a classe d'exposició I, inclòs transport a l'obra

 €11,36320

BBP1R012 Tanca de 2,00 m d'alçària d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de
triple torsió de 50x50 mm i 1,5 mm de diàmetre

 €3,64000

BBPZR005 Pal de tub d'acer galvanitzat de 2,50 m d'alçària, per a tanca metàl·lica,
inclòs part proporcional d'angle

 €4,34280

Altres conceptes 16,02 €

uGAR5RZ30 Porta metàl.lica d'una fulla de 2,25x 1 m, amb bastidor de tub de 80x50 mm i
malla de triple torsió de 50 mm de pas i malla d'acer galvanitzat i de d 1,5
mm, muntants de 100x100 mm, passador, pany i pom, incloent excavacio de
pous per a fonaments de 60x60x60 cm, formigonat dels pous amb formigó
ha-25, encofrat i formigonat dels pilars de suport de 30x30 cm amb formigó
ha-25

P- 22  €464,95

B060R3D1 Formigó HA-25/F/20/I, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, apte per
a classe d'exposició I, inclòs transport a l'obra

 €46,59600

B0A142U0 Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm  €0,30456
B0B2AU01 Acer corrugat B 500 S elaborat a mida  €14,10000
B0D629AU Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos  €0,49900
B0D8R101 Amortitzacio plafo metàl·lic de 50x50 cm per a 50 usos  €4,68000
B0DZA000 Desencofrant  €1,07500
B0DZR200 Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl.lics, de 50x50 cm  €0,85000
BAR1UZ01 Porta d'una fulla de 2,25x1 m, d'acer galvanitzat, amb bastidor de tub de

80x50 mm i malla de triple torsió de 50 mm de pas de malla i de d 1,5 mm,
muntants de 100x100 mm, passador, pany i pom

 €205,71000

Altres conceptes 191,14 €
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uGDD1U12S Pericó de bloc de formigó per a boca d'home, de dimensions interiors 2,20
x2,50 i 2,00 m d'alçada, amb tapa metàl·lica de dos fulls batents blocable,
arrebossat interior i exterior, pintat exterior amb pintura plàstica, segons
plànols, totalment acabat

P- 23  €809,96

B033R005 Grava de pedrera de pedra calcària, de 6 a 12 mm  €11,02816
B060U440 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport

a l'obra
 €97,01760

B0AG0005 Tapa de xapa metàl·lica estriada de 4 mm.de gruix, de dues fulles batents
per a llum de 150x230 cm, incloent-hi p.p. de pintures de protecció segons
plec de condicions, ancoratges, subjeccions, tanca i reforços estructurals

 €165,46200

B0E244L6 Bloc de formigó de 40x9x15 cm, per a revestir  €111,80000
B8ZBU30S Pintura de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb

acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat
 €3,37500

G4D0U010 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist  €65,94771
G898U02S Arrebossat a bona vista sobre parament vertical, a 3 m d'alçaria, com a

màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra, amb formigonera de 165
l, remolinat

 €195,39052

Altres conceptes 159,94 €

mGDG3Z374 Canalitzacio amb quatre tubs de pvc corrugat de d 110 mm i dau de
recobriment de 30x41 cm amb formigo h-175 de conssitencia plàstica

P- 24  €19,85

B0602220 Formigo h-175, de consistencia plastica i grandaria maxima del granulat 20
mm

 €5,21100

Altres conceptes 14,64 €

uGDP90060 Pericó prefabricat de 1.0 x 1.0 x 1.0 m interiors, per acomodament de ventosa
trifuncional. incloent tapa metàl.lica, peces auxiliars i elements de tanca , i
rebliments de solera amb grava.

P- 25  €311,11

Sense descomposició 311,11 €

uGDP90061 Pericó prefabricat de 1.8x 1.8x 1.5 m interiors, per acomodament de ventosa
trifuncional. incloent tapa metàl.lica, peces auxiliars i elements de tanca , i
rebliments de solera amb grava.

P- 26  €1.373,42

Sense descomposició 1.373,42 €

uGDP90063 Pericó prefabricat de 0.6 x 0.6 x 0.65 m interiors, per acomodament de
ventosa trifuncional. incloent tapa metàl.lica, peces auxiliars i elements de
tanca , i rebliments de solera amb grava.

P- 27  €73,11

Sense descomposició 73,11 €

uGDP90064 Pericó de formigó HA-25 realitzat in situ, de 2 x 2.5 x 2 m interiors, per a
instal·lació de desguassos. incloent tapa metàl.lica, peces auxiliars i
elements de tanca , i rebliments de solera amb grava.

P- 28  €2.572,81

BDDZU010 Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima
d'acer de 20 mm de diàmetre

 €58,00000

G4455121 Reixa metal.lica electrosoldada tipus superantilliscant de relesa o similar,
formada per platina autoportant de 40.3 mm i malla 33x35 mm, amb marcs
perimetrals en totes les parts que la formen; treballat en taller i posterior
galvanizat en calent; amb part proporcional de marc i estructura portant;
inclosos tots els materials necessaris pel seu transport, muntatge i
col·locacio; completament instal.lada.

 €503,81712

G450R4C8 Formigó per a soleres, fonaments i encepats, HA-25/P/20/IIa, apte per a
classe d'exposició IIa, inclòs col·locació, vibrat i curat

 €356,94460

G4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2,
col·locat

 €184,06024

G4D0U015 Encofrat i desencofrat pla en parament vist  €1.347,47469
Altres conceptes 122,51 €
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uGF13BH1S Fabricació i muntatge de boca d'home de DN 800 i PN 10 a partir de tub
d'acer soldat helicoidalment. construït a partir de xapa d'acer del gruix
necessari perquè tenint en compte les toleràncies en menys admeses per la
norma aplicada, el gruix mínim real del tub fabricat no sigui mai inferior al
gruix nominal calculat, en tubs de 12 m de llargària mímina i extrems
preparats per a soldar a topall, amb recobriment exterior de polipropilè
extrussionat amb tres (3) capes, segons NFA 49711, revestiment interior amb
pintura epoxi per a ús alimentari de 400micres de gruix mínim, segons NFA
49709, inclòs part proporcional de junt soldat a topall entre tubs, radiografies
de junt i la reposició de les proteccions interior i exterior, segons el Plec de
Prescripcions Tècniques del projecte i norma API 5L, completament col.locat i
provat

P- 29  €3.700,64

BF14BH01 Material vari per al montatge de boca d'home, inclou tub dn 800 d'acer i
gruix coresponent, pitet de reforç, brida plana dn 800 i pn 10, brida cega dn
800 i pn10, cargols mètrica 27, femelles i arandeles

 €2.856,00000

Altres conceptes 844,64 €

mGF13Z114 Tub d'acer amb soldadura helicoïdal de DN 1200 mm, diàmetre exterior 1219
mm, construït a partir de xapa d'acer del gruix de 7.1 mm , en tubs de 13.5 m
de llargària mímina i extrems preparats per a soldar a topall, amb recobriment
exterior de polipropilè de 2.5 mm de gruix, segons NFA 49711, revestiment
interior amb pintura epoxi per a ús alimentari de 400micres de gruix mínim,
segons NFA 49709, inclòs part proporcional de junt soldat a topall entre tubs,
radiografies de junt i la reposició de les proteccions interior i exterior, segons
el Plec de Prescripcions Tècniques del projecte i norma API 5L,
completament col.locat i provat, inclos el transport a peu d'obra.

P- 30  €450,04

B0111000 Aigua  €0,51604
BF13R114 Tub d'acer amb soldadura helicoïdal de DN 1200 mm, diàmetre exterior de

1219 mm , amb extrems preparats per a soldar a topall, amb recobriment
exterior de polipropile de 2.5 mm i revestiment interior amb pintura epoxi per
a ús alimentari de 400 micres de gruix mínim, inclos transport a obra

 €331,65000

BF13R905 Part proporcional de radiografíes de junt  €10,24225
Altres conceptes 107,63 €

mGFA1R110 Tub de PVC de DN 110 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció
contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat

P- 31  €4,53

B0111000 Aigua  €0,01067
BFA1R110 Tub de PVC, DN 110 mm, PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs p.p.

de peces especials i accessoris
 €2,01960

Altres conceptes 2,50 €

mGFA1R112 Tub de PVC de DN 125 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció
contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat

P- 32  €5,36

B0111000 Aigua  €0,01455
BFA1R112 Tub de PVC, DN 125 mm, PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs p.p.

de peces especials i accessoris
 €2,62140

Altres conceptes 2,72 €

mGFA1R114 Tub de PVC de DN 140 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció
contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat

P- 33  €6,43

B0111000 Aigua  €0,01746
BFA1R114 Tub de PVC, DN 140 mm, PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs p.p.

de peces especials i accessoris
 €3,29460

Altres conceptes 3,12 €

mGFA1R116 Tub de PVC de DN 160 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció
contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat

P- 34  €7,64

B0111000 Aigua  €0,02328
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BFA1R116 Tub de PVC, DN 160 mm, PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs p.p.
de peces especials i accessoris

 €4,27380

Altres conceptes 3,34 €

mGFA1R120 Tub de PVC de DN 200 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció
contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat

P- 35  €10,74

B0111000 Aigua  €0,03007
BFA1R120 Tub de PVC, DN 200 mm, PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs p.p.

de peces especials i accessoris
 €6,61260

Altres conceptes 4,10 €

mGFA1R122 Tub de PVC de DN 225 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció
contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat

P- 36  €13,29

B0111000 Aigua  €0,03686
BFA1R122 Tub de PVC, DN 225 mm, PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs p.p.

de peces especials i accessoris
 €8,35330

Altres conceptes 4,90 €

mGFA1R125 Tub de PVC de DN 250 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció
contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat

P- 37  €16,48

B0111000 Aigua  €0,05723
BFA1R125 Tub de PVC, DN 250 mm, PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs p.p.

de peces especials i accessoris
 €10,44420

Altres conceptes 5,98 €

mGFA1R131 Tub de PVC de DN 315 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció
contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat

P- 38  €25,27

B0111000 Aigua  €0,09118
BFA1R131 Tub de PVC, DN 315 mm, PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs p.p.

de peces especials i accessoris
 €16,28430

Altres conceptes 8,89 €

mGFA1R140 Tub de PVC de DN 400 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció
contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat

P- 39  €38,35

B0111000 Aigua  €0,14647
BFA1R140 Tub de PVC, DN 400 mm, PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs p.p.

de peces especials i accessoris
 €26,50960

Altres conceptes 11,69 €

mGFA1R209 Tub de PVC de DN 90 mm, per a PN 10 bar, amb unions de junt elàstica,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció
contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat

P- 40  €4,97

B0111000 Aigua  €0,00776
BFA1R209 Tub de PVC, DN 90 mm, PN 10 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs p.p.

de peces especials i accessoris
 €2,52960

Altres conceptes 2,43 €

mGFA1R210 Tub de PVC de DN 110 mm, per a PN 10 bar, amb unions de junt elàstica,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció
contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat

P- 41  €5,74

B0111000 Aigua  €0,01067
BFA1R210 Tub de PVC, DN 110 mm, PN 10 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs p.p.

de peces especials i accessoris
 €3,07020

Altres conceptes 2,66 €
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mGFA1R212 Tub de PVC de DN 125 mm, per a PN 10 bar, amb unions de junt elàstica,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció
contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat

P- 42  €6,89

B0111000 Aigua  €0,01455
BFA1R212 Tub de PVC, DN 125 mm, PN 10 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs p.p.

de peces especials i accessoris
 €3,94740

Altres conceptes 2,93 €

mGFA1R214 Tub de PVC de DN 140 mm, per a PN 10 bar, amb unions de junt elàstica,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció
contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat

P- 43  €8,37

B0111000 Aigua  €0,01746
BFA1R214 Tub de PVC, DN 140 mm, PN 10 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs p.p.

de peces especials i accessoris
 €4,97760

Altres conceptes 3,37 €

mGFA1R216 Tub de PVC de DN 160 mm, per a PN 10 bar, amb unions de junt elàstica,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció
contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat

P- 44  €10,23

B0111000 Aigua  €0,02328
BFA1R216 Tub de PVC, DN 160 mm, PN 10 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs p.p.

de peces especials i accessoris
 €6,51780

Altres conceptes 3,69 €

mGFA1R220 Tub de PVC de DN 200 mm, per a PN 10 bar, amb unions de junt elàstica,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció
contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat

P- 45  €14,87

B0111000 Aigua  €0,03007
BFA1R220 Tub de PVC, DN 200 mm, PN 10 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs p.p.

de peces especials i accessoris
 €10,18670

Altres conceptes 4,65 €

mGFA1R222 Tub de PVC de DN 225 mm, per a PN 10 bar, amb unions de junt elàstica,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció
contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat

P- 46  €18,42

B0111000 Aigua  €0,03686
BFA1R222 Tub de PVC, DN 225 mm, PN 10 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs p.p.

de peces especials i accessoris
 €12,79260

Altres conceptes 5,59 €

mGFA1R225 Tub de PVC de DN 250 mm, per a PN 10 bar, amb unions de junt elàstica,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció
contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat

P- 47  €22,72

B0111000 Aigua  €0,05723
BFA1R225 Tub de PVC, DN 250 mm, PN 10 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs p.p.

de peces especials i accessoris
 €15,85170

Altres conceptes 6,81 €

mGFA1R231 Tub de PVC de DN 315 mm, per a PN 10 bar, amb unions de junt elàstica,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció
contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat

P- 48  €35,52

B0111000 Aigua  €0,09118
BFA1R231 Tub de PVC, DN 315 mm, PN 10 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs p.p.

de peces especials i accessoris
 €25,16290

Altres conceptes 10,27 €

mGFA1R240 Tub de PVC de DN 400 mm, per a PN 10 bar, amb unions de junt elàstica,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció
contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat

P- 49  €54,74

B0111000 Aigua  €0,14647
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BFA1R241 Tub de PVC, DN 400 mm, PN 10 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs p.p.
de peces especials i accessoris

 €40,70560

Altres conceptes 13,89 €

mGFB1R516 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 160 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- 50  €11,96

B0111000 Aigua  €0,02328
BFB1R516 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 160 mm, PN 6, inclòs p.p.

de peces especials i accessoris
 €6,76000

Altres conceptes 5,18 €

mGFB1R525 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 250 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- 51  €23,46

B0111000 Aigua  €0,05723
BFB1R525 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 250 mm, PN 6, inclòs p.p.

de peces especials i accessoris
 €16,36000

Altres conceptes 7,04 €

mGFB1R550 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 500 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- 52  €86,41

B0111000 Aigua  €0,22795
BFB1R550 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 500 mm, PN 6, inclòs p.p.

de peces especials i accessoris
 €67,77000

Altres conceptes 18,41 €

mGFB1R563 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 630 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- 53  €130,52

B0111000 Aigua  €0,36278
BFB1R563 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 630 mm, PN 6, inclòs p.p.

de peces especials i accessoris
 €107,65000

Altres conceptes 22,51 €

mGFB1R605 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 50 mm per a PN 10 bar,
amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

P- 54  €2,79

B0111000 Aigua  €0,00291
BFB1R605 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 50 mm, PN 10, inclòs p.p.

de peces especials i accessoris
 €1,07000

Altres conceptes 1,72 €

mGFB1R606 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 63 mm per a PN 10 bar,
amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

P- 55  €3,59

B0111000 Aigua  €0,00388
BFB1R606 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 63 mm, PN 10, inclòs p.p.

de peces especials i accessoris
 €1,69000

Altres conceptes 1,90 €

mGFB1R607 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 75 mm per a PN 10 bar,
amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

P- 56  €4,49

B0111000 Aigua  €0,00485
BFB1R607 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 75 mm, PN 10, inclòs p.p.

de peces especials i accessoris
 €2,35000

Altres conceptes 2,14 €
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mGFB1R609 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 90 mm per a PN 10 bar,
amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

P- 57  €6,05

B0111000 Aigua  €0,00776
BFB1R609 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 90 mm, PN 10, inclòs p.p.

de peces especials i accessoris
 €3,36000

Altres conceptes 2,68 €

mGFB1R611 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 110 mm per a PN 10 bar,
amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

P- 58  €8,56

B0111000 Aigua  €0,01067
BFB1R611 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 110 mm, PN 10, inclòs p.p.

de peces especials i accessoris
 €4,79000

Altres conceptes 3,76 €

mGFB1R612 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 125 mm per a PN 10 bar,
amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

P- 59  €10,38

B0111000 Aigua  €0,01455
BFB1R612 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 125 mm, PN 10, inclòs p.p.

de peces especials i accessoris
 €6,09000

Altres conceptes 4,28 €

mGFB1R614 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 140 mm per a PN 10 bar,
amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

P- 60  €12,26

B0111000 Aigua  €0,01746
BFB1R614 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 140 mm, PN 10, inclòs p.p.

de peces especials i accessoris
 €7,63000

Altres conceptes 4,61 €

mGFB1R616 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 160 mm per a PN 10 bar,
amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

P- 61  €15,46

B0111000 Aigua  €0,02328
BFB1R616 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 160 mm, PN 10, inclòs p.p.

de peces especials i accessoris
 €9,94000

Altres conceptes 5,50 €

mGFB1R618 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 180 mm per a PN 10 bar,
amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

P- 62  €18,42

B0111000 Aigua  €0,03007
BFB1R618 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 180 mm, PN 10, inclòs p.p.

de peces especials i accessoris
 €12,62000

Altres conceptes 5,77 €

mGFB1R620 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 200 mm per a PN 10 bar,
amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

P- 63  €21,96

B0111000 Aigua  €0,03686
BFB1R620 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 200 mm, PN 10, inclòs p.p.

de peces especials i accessoris
 €15,58000

Altres conceptes 6,34 €

mGFB1R625 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 250 mm per a PN 10 bar,
amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

P- 64  €32,21

B0111000 Aigua  €0,05723
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BFB1R625 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 250 mm, PN 10, inclòs p.p.
de peces especials i accessoris

 €24,30000

Altres conceptes 7,85 €

mGFB1R631 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 315 mm per a PN 10 bar,
amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

P- 65  €49,95

B0111000 Aigua  €0,09118
BFB1R631 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 315 mm, PN 10, inclòs p.p.

de peces especials i accessoris
 €38,61000

Altres conceptes 11,25 €

mGFB1R709 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 90 mm per a PN 16 bar,
amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

P- 66  €7,80

B0111000 Aigua  €0,00776
BFB1R709 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 90 mm, PN 16, inclòs p.p.

de peces especials i accessoris
 €4,94000

Altres conceptes 2,85 €

mGFB1R712 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 125 mm per a PN 16 bar,
amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

P- 67  €14,30

B0111000 Aigua  €0,01455
BFB1R712 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 125 mm, PN 16, inclòs p.p.

de peces especials i accessoris
 €9,65000

Altres conceptes 4,64 €

mGFC1UZ01 Clavament horitzontal de tub de 200 mm de diàmetre de PE amb canonada
d'acer, incloent tub amb part proporcional de soldadura contínua entre tubs,
elements i feines adients necessàries per a l'empenta.

P- 68  €265,88

Sense descomposició 265,88 €

mGFC1UZ02 Inca de tuberia de formigó armat, clase IV, ASTM, DN-1800 mm, inclosos
suports solidaris i part proporcional de junta de goma

P- 69  €1.555,00

Sense descomposició 1.555,00 €

mGFC1UZ03 Clavament horitzontal de tub de 700 mm de diàmetre de PRFV amb
canonada d'acer, incloent tub amb part proporcional de soldadura contínua
entre tubs, elements i feines adients necessàries per a l'empenta. 

P- 70  €499,80

Sense descomposició 499,80 €

mGFC1UZ04 Clavament horitzontal de tub de 800 mm de diàmetre de PRFV amb
canonada d'acer, incloent tub amb part proporcional de soldadura contínua
entre tubs, elements i feines adients necessàries per a l'empenta. 

P- 71  €680,15

Sense descomposició 680,15 €

mGFC1UZ05 Clavament horitzontal de tub de 400 mm de diàmetre de PE amb canonada
d'acer, incloent tub amb part proporcional de soldadura contínua entre tubs,
elements i feines adients necessàries per a l'empenta.

P- 72  €337,23

Sense descomposició 337,23 €

mGFD1R240 Tub de polièster reforçat amb fibra de vidre tallada i enrotllada amb fil continu
o centrifugada, de DN 400 mm, PN 6 bar i SN 5.000, en tubs de 6 m de
llargària mínima, inclosa la part proporcional d'unions amb perfil
d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unió, completament
muntat i provat

P- 73  €80,86

B0111000 Aigua  €0,14647
BFD1R240 Tub de polièster i fibra de vidre de DN 400 mm, de PN 6 bar i SN 5.000,

inclòs p.p. perfil d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unions
 €70,37000
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Altres conceptes 10,34 €

mGFD1R245 Tub de polièster reforçat amb fibra de vidre tallada i enrotllada amb fil continu
o centrifugada, de DN 450 mm, PN 6 bar i SN 5.000, en tubs de 6 m de
llargària mínima, inclosa la part proporcional d'unions amb perfil
d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unió, completament
muntat i provat

P- 74  €92,27

B0111000 Aigua  €0,18527
BFD1R245 Tub de polièster i fibra de vidre de DN 450 mm, de PN 6 bar i SN 5.000,

inclòs p.p. perfil d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unions
 €81,14000

Altres conceptes 10,94 €

mGFD1R250 Tub de polièster reforçat amb fibra tallada i enrotllada amb fil continu o
centrifugada, de vidre de DN 500 mm, PN 6 bar i SN 5.000, en tubs de 6 m
de llargària mínima, inclosa la part proporcional d'unions amb perfil
d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unió, completament
muntat i provat

P- 75  €95,61

B0111000 Aigua  €0,22892
BFD1R250 Tub de polièster i fibra de vidre de DN 500 mm, de PN 6 bar i SN 5.000,

inclòs p.p. perfil d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unions
 €84,21000

Altres conceptes 11,17 €

mGFD1R260 Tub de polièster reforçat amb fibra de vidre tallada i enrotllada amb fil continu
o centrifugada, de DN 600 mm, PN 6 bar i SN 5.000, en tubs de 6 m de
llargària mínima, inclosa la part proporcional d'unions amb perfil
d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unió, completament
muntat i provat

P- 76  €121,71

B0111000 Aigua  €0,32883
BFD1R260 Tub de polièster i fibra de vidre de DN 600 mm, de PN 6 bar i SN 5.000,

inclòs p.p. perfil d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unions
 €108,86000

Altres conceptes 12,52 €

mGFD1R270 Tub de polièster reforçat amb fibra tallada i enrotllada amb fil continu o
centrifugada, de vidre de DN 700 mm, PN 6 bar i SN 5.000, en tubs de 6 m
de llargària mínima, inclosa la part proporcional d'unions amb perfil
d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unió, completament
muntat i provat

P- 77  €152,15

B0111000 Aigua  €0,44814
BFD1R270 Tub de polièster i fibra de vidre de DN 700 mm, de PN 6 bar i SN 5.000,

inclòs p.p. perfil d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unions
 €137,63000

Altres conceptes 14,07 €

mGFD1R280 Tub de polièster reforçat amb fibra tallada i enrotllada amb fil continu o
centrifugada, de vidre de DN 800 mm, PN 6 bar i SN 5.000, en tubs de 6 m
de llargària mínima, inclosa la part proporcional d'unions amb perfil
d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unió, completament
muntat i provat

P- 78  €181,44

B0111000 Aigua  €0,58491
BFD1R280 Tub de polièster i fibra de vidre de DN 800 mm, de PN 6 bar i SN 5.000,

inclòs p.p. perfil d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unions
 €165,30000

Altres conceptes 15,56 €

mGFD1R290 Tub de polièster reforçat amb fibra de vidre tallada i enrotllada amb fil continu
o centrifugada, de DN 900 mm, PN 6 bar i SN 5.000, en tubs de 6 m de
llargària mínima, inclosa la part proporcional d'unions amb perfil
d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unió, completament
muntat i provat

P- 79  €222,87

B0111000 Aigua  €0,74011
BFD1R290 Tub de polièster i fibra de vidre de DN 900 mm, de PN 6 bar i SN 5.000,

inclòs p.p. perfil d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unions
 €199,71000

Altres conceptes 22,42 €
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mGFD1R340 Tub de polièster reforçat amb fibra de vidre tallada i enrotllada amb fil continu
o centrifugada, de DN 400 mm, PN 10 bar i SN 5.000, en tubs de 6 m de
llargària mínima, inclosa la part proporcional d'unions amb perfil
d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unió, completament
muntat i provat

P- 80  €82,11

B0111000 Aigua  €0,14647
BFD1R340 Tub de polièster i fibra de vidre de DN 400 mm, de PN 10 bar i SN 5.000,

inclòs p.p. perfil d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unions
 €71,56000

Altres conceptes 10,40 €

mGFD1R345 Tub de polièster reforçat amb fibra de vidre tallada i enrotllada amb fil continu
o centrifugada, de DN 450 mm, PN 10 bar i SN 5.000, en tubs de 6 m de
llargària mínima, inclosa la part proporcional d'unions amb perfil
d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unió, completament
muntat i provat

P- 81  €94,24

B0111000 Aigua  €0,18527
BFD1R345 Tub de polièster i fibra de vidre de DN 450 mm, de PN 10 bar i SN 5.000,

inclòs p.p. perfil d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unions
 €83,02000

Altres conceptes 11,03 €

mGFD1R350 Tub de polièster reforçat amb fibra de vidre tallada i enrotllada amb fil continu
o centrifugada, de DN 500 mm, PN 10 bar i SN 5.000, en tubs de 6 m de
llargària mínima, inclosa la part proporcional d'unions amb perfil
d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unió, completament
muntat i provat

P- 82  €102,79

B0111000 Aigua  €0,22892
BFD1R350 Tub de polièster i fibra de vidre de DN 500 mm, de PN 10 bar i SN 5.000,

inclòs p.p. perfil d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unions
 €91,05000

Altres conceptes 11,51 €

mGFD1R360 Tub de polièster reforçat amb fibra de vidre tallada i enrotllada amb fil continu
o centrifugada, de DN 600 mm, PN 10 bar i SN 5.000, en tubs de 6 m de
llargària mínima, inclosa la part proporcional d'unions amb perfil
d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unió, completament
muntat i provat

P- 83  €126,38

B0111000 Aigua  €0,32883
BFD1R360 Tub de polièster i fibra de vidre de DN 600 mm, de PN 10 bar i SN 5.000,

inclòs p.p. perfil d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unions
 €113,31000

Altres conceptes 12,74 €

mGFD1R370 Tub de polièster reforçat amb fibra de vidre tallada i enrotllada amb fil continu
o centrifugada, de DN 700 mm, PN 10 bar i SN 5.000, en tubs de 6 m de
llargària mínima, inclosa la part proporcional d'unions amb perfil
d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unió, completament
muntat i provat

P- 84  €165,09

B0111000 Aigua  €0,44814
BFD1R370 Tub de polièster i fibra de vidre de DN 700 mm, de PN 10 bar i SN 5.000,

inclòs p.p. perfil d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unions
 €149,95000

Altres conceptes 14,69 €

mGFD1R380 Tub de polièster reforçat amb fibra de vidre tallada i enrotllada amb fil continu
o centrifugada, de DN 800 mm, PN 10 bar i SN 5.000, en tubs de 6 m de
llargària mínima, inclosa la part proporcional d'unions amb perfil
d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unió, completament
muntat i provat

P- 85  €197,38

B0111000 Aigua  €0,58491
BFD1R380 Tub de polièster i fibra de vidre de DN 800 mm, de PN 10 bar i SN 5.000,

inclòs p.p. perfil d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unions
 €180,48000

Altres conceptes 16,32 €

uGFD2N040 Colze PRFV DN 400 i PN 10, muntat i col·locat en tuberiaP- 86  €429,80
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BFD20008 Colze de PRFV DN 400 PN 10, amb maneguet muntat en un extrem del
colze.

 €281,87000

Altres conceptes 147,93 €

uGFD2N045 Colze PRFV DN 450 i PN 10, muntat i col·locat en tuberiaP- 87  €480,77

BFD20007 Colze de PRFV DN 450 PN 10, amb maneguet muntat en un extrem del
colze.

 €330,41000

Altres conceptes 150,36 €

uGFD2N050 Colze PRFV DN 500 i PN 10, muntat i col·locat en tuberiaP- 88  €520,20

BFD20006 Colze de PRFV DN 500 PN 10, amb maneguet muntat en un extrem del
colze.

 €367,96000

Altres conceptes 152,24 €

uGFD2N060 Colze PRFV DN 600 i PN 10, muntat i col·locat en tuberiaP- 89  €597,29

BFD20005 Colze de PRFV DN 600 PN 10, amb maneguet muntat en un extrem del
colze.

 €441,38000

Altres conceptes 155,91 €

uGFD2N070 Colze PRFV DN 700 i PN 10, muntat i col·locat en tuberiaP- 90  €697,68

BFD20004 Colze de PRFV DN 700 PN 10, amb maneguet muntat en un extrem del
colze.

 €536,99000

Altres conceptes 160,69 €

uGFD2N080 Colze PRFV DN 800 y PN 10, muntat i col·locat en tuberiaP- 91  €794,72

BFD20003 Colze de PRFV DN 800 PN 10, amb maneguet muntat en un extrem del
colze.

 €629,41000

Altres conceptes 165,31 €

uGFDAR410 Derivació de polièster amb fibra de vidre de DN 400 mm, de PN 10 bar, amb
de DN 100 mm, inclòs resina, làmines de fibra de vidre per a la unió de tubs
de polièster amb fibra de vidre, perfil d'estanqueïtat, maniguet de polièster i
accessoris d'unió, inclòs un tram d'1 m de tub del mateix diàmetre que el de
l'accessori a cadascuna de les unions amb la canonada principal,
completament muntada i provada

P- 92  €641,10

B0111000 Aigua  €0,22892
BFDAR410 Derivació de polièster i fibra de vidre de DN 400 mm, de PN 10 bar, amb

ramal de DN 100 mm, inclòs resina, accessoris d'unió i làmines de fibra de
vidre per a unió de tubs de polièster i fibra de vidre, inclòs un tram d'1 m de
tub del mateix diàmetre que el de l'accessori a cadascuna de les unions amb
la canonada principal

 €572,78000

Altres conceptes 68,09 €

uGFDAR412 Derivació de polièster amb fibra de vidre de DN 400 mm, de PN 10 bar, amb
de DN 125 mm, inclòs resina, làmines de fibra de vidre per a la unió de tubs
de polièster amb fibra de vidre, perfil d'estanqueïtat, maniguet de polièster i
accessoris d'unió, inclòs un tram d'1 m de tub del mateix diàmetre que el de
l'accessori a cadascuna de les unions amb la canonada principal,
completament muntada i provada

P- 93  €789,31

B0111000 Aigua  €0,22892
BFDAR412 Derivació de polièster i fibra de vidre de DN 400 mm, de PN 10 bar, amb

ramal de DN 125mm, inclòs resina, accessoris d'unió i làmines de fibra de
vidre per a unió de tubs de polièster i fibra de vidre, inclòs un tram d'1 m de
tub del mateix diàmetre que el de l'accessori a cadascuna de les unions amb
la canonada principal

 €713,93000

Altres conceptes 75,15 €
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uGFDAR420 Derivació de polièster amb fibra de vidre de DN 400 mm, de PN 10 bar, amb
de DN 200 mm, inclòs resina, làmines de fibra de vidre per a la unió de tubs
de polièster amb fibra de vidre, perfil d'estanqueïtat, maniguet de polièster i
accessoris d'unió, inclòs un tram d'1 m de tub del mateix diàmetre que el de
l'accessori a cadascuna de les unions amb la canonada principal,
completament muntada i provada

P- 94  €840,20

B0111000 Aigua  €0,22892
BFDAR420 Derivació de polièster i fibra de vidre de DN 400 mm, de PN 10 bar, amb

ramal de DN 200 mm, inclòs resina, accessoris d'unió i làmines de fibra de
vidre per a unió de tubs de polièster i fibra de vidre, inclòs un tram d'1 m de
tub del mateix diàmetre que el de l'accessori a cadascuna de les unions amb
la canonada principal

 €762,40000

Altres conceptes 77,57 €

uGFDAR430 Derivació de polièster amb fibra de vidre de DN 450 mm, de PN 10 bar, amb
de DN 315 mm, inclòs resina, làmines de fibra de vidre per a la unió de tubs
de polièster amb fibra de vidre, perfil d'estanqueïtat, maniguet de polièster i
accessoris d'unió, inclòs un tram d'1 m de tub del mateix diàmetre que el de
l'accessori a cadascuna de les unions amb la canonada principal,
completament muntada i provada

P- 95  €1.510,72

B0111000 Aigua  €0,22892
BFDAR453 Derivació de polièster i fibra de vidre de DN 450 mm, de PN 10 bar, amb

ramal de DN 315 mm, inclòs resina, accessoris d'unió i làmines de fibra de
vidre per a unió de tubs de polièster i fibra de vidre, inclòs un tram d'1 m de
tub del mateix diàmetre que el de l'accessori a cadascuna de les unions amb
la canonada principal

 €1.400,99000

Altres conceptes 109,50 €

uGFDAR451 Derivació de polièster amb fibra de vidre de DN 450 mm, de PN 10 bar, amb
de DN 110 mm, inclòs resina, làmines de fibra de vidre per a la unió de tubs
de polièster amb fibra de vidre, perfil d'estanqueïtat, maniguet de polièster i
accessoris d'unió, inclòs un tram d'1 m de tub del mateix diàmetre que el de
l'accessori a cadascuna de les unions amb la canonada principal,
completament muntada i provada

P- 96  €864,40

B0111000 Aigua  €0,22892
BFDAR451 Derivació de polièster i fibra de vidre de DN 450 mm, de PN 10 bar, amb

ramal de DN 110 mm, inclòs resina, accessoris d'unió i làmines de fibra de
vidre per a unió de tubs de polièster i fibra de vidre, inclòs un tram d'1 m de
tub del mateix diàmetre que el de l'accessori a cadascuna de les unions amb
la canonada principal

 €785,45000

Altres conceptes 78,72 €

uGFDAR452 Derivació de polièster amb fibra de vidre de DN 450 mm, de PN 10 bar, amb
de DN 160 mm, inclòs resina, làmines de fibra de vidre per a la unió de tubs
de polièster amb fibra de vidre, perfil d'estanqueïtat, maniguet de polièster i
accessoris d'unió, inclòs un tram d'1 m de tub del mateix diàmetre que el de
l'accessori a cadascuna de les unions amb la canonada principal,
completament muntada i provada

P- 97  €996,11

B0111000 Aigua  €0,22892
BFDAR452 Derivació de polièster i fibra de vidre de DN 450 mm, de PN 10 bar, amb

ramal de DN 160 mm, inclòs resina, accessoris d'unió i làmines de fibra de
vidre per a unió de tubs de polièster i fibra de vidre, inclòs un tram d'1 m de
tub del mateix diàmetre que el de l'accessori a cadascuna de les unions amb
la canonada principal

 €910,89000

Altres conceptes 84,99 €

uGFDAR453 Derivació de polièster amb fibra de vidre de DN 450 mm, de PN 10 bar, amb
de DN 160 mm, inclòs resina, làmines de fibra de vidre per a la unió de tubs
de polièster amb fibra de vidre, perfil d'estanqueïtat, maniguet de polièster i
accessoris d'unió, inclòs un tram d'1 m de tub del mateix diàmetre que el de
l'accessori a cadascuna de les unions amb la canonada principal,
completament muntada i provada

P- 98  €1.059,40

B0111000 Aigua  €0,22892
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BFDAR454 Derivació de polièster i fibra de vidre de DN 450 mm, de PN 10 bar, amb
ramal de DN 200 mm, inclòs resina, accessoris d'unió i làmines de fibra de
vidre per a unió de tubs de polièster i fibra de vidre, inclòs un tram d'1 m de
tub del mateix diàmetre que el de l'accessori a cadascuna de les unions amb
la canonada principal

 €971,16000

Altres conceptes 88,01 €

uGFDAR510 Derivació de polièster amb fibra de vidre de DN 500 mm, de PN 10 bar, amb
de DN 110 mm, inclòs resina, làmines de fibra de vidre per a la unió de tubs
de polièster amb fibra de vidre, perfil d'estanqueïtat, maniguet de polièster i
accessoris d'unió, inclòs un tram d'1 m de tub del mateix diàmetre que el de
l'accessori a cadascuna de les unions amb la canonada principal,
completament muntada i provada

P- 99  €1.039,42

B0111000 Aigua  €0,22892
BFDAR511 Derivació de polièster i fibra de vidre de DN 500 mm, de PN 10bar, amb

ramal de DN 110 mm, inclòs resina, accessoris d'unió i làmines de fibra de
vidre per a unió de tubs de polièster i fibra de vidre, inclòs un tram d'1 m de
tub del mateix diàmetre que el de l'accessori a cadascuna de les unions amb
la canonada principal

 €952,13000

Altres conceptes 87,06 €

uGFDAR516 Derivació de polièster amb fibra de vidre de DN 500 mm, de PN 10 bar, amb
de DN 160 mm, inclòs resina, làmines de fibra de vidre per a la unió de tubs
de polièster amb fibra de vidre, perfil d'estanqueïtat, maniguet de polièster i
accessoris d'unió, inclòs un tram d'1 m de tub del mateix diàmetre que el de
l'accessori a cadascuna de les unions amb la canonada principal,
completament muntada i provada

P- 100  €1.171,93

B0111000 Aigua  €0,22892
BFDAR516 Derivació de polièster i fibra de vidre de DN 500 mm, de PN 10bar, amb

ramal de DN 160 mm, inclòs resina, accessoris d'unió i làmines de fibra de
vidre per a unió de tubs de polièster i fibra de vidre, inclòs un tram d'1 m de
tub del mateix diàmetre que el de l'accessori a cadascuna de les unions amb
la canonada principal

 €1.078,33000

Altres conceptes 93,37 €

uGFDAR540 Derivació de polièster amb fibra de vidre de DN 500 mm, de PN 10 bar, amb
de DN 400 mm, inclòs resina, làmines de fibra de vidre per a la unió de tubs
de polièster amb fibra de vidre, perfil d'estanqueïtat, maniguet de polièster i
accessoris d'unió, inclòs un tram d'1 m de tub del mateix diàmetre que el de
l'accessori a cadascuna de les unions amb la canonada principal,
completament muntada i provada

P- 101  €1.841,84

B0111000 Aigua  €0,22892
BFDAR540 Derivació de polièster i fibra de vidre de DN 500 mm, de PN 10bar, amb

ramal de DN 400 mm, inclòs resina, accessoris d'unió i làmines de fibra de
vidre per a unió de tubs de polièster i fibra de vidre, inclòs un tram d'1 m de
tub del mateix diàmetre que el de l'accessori a cadascuna de les unions amb
la canonada principal

 €1.716,34000

Altres conceptes 125,27 €

uGFDAR610 Derivació de polièster amb fibra de vidre de DN 600mm, de PN 10 bar, amb
de DN 110 mm, inclòs resina, làmines de fibra de vidre per a la unió de tubs
de polièster amb fibra de vidre, perfil d'estanqueïtat, maniguet de polièster i
accessoris d'unió, inclòs un tram d'1 m de tub del mateix diàmetre que el de
l'accessori a cadascuna de les unions amb la canonada principal,
completament muntada i provada

P- 102  €805,50

B0111000 Aigua  €0,22892
BFDAR611 Derivació de polièster i fibra de vidre de DN 600 mm, de PN 10 bar, amb

ramal de DN 110 mm, inclòs resina, accessoris d'unió i làmines de fibra de
vidre per a unió de tubs de polièster i fibra de vidre, inclòs un tram d'1 m de
tub del mateix diàmetre que el de l'accessori a cadascuna de les unions amb
la canonada principal

 €729,35000

Altres conceptes 75,92 €
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uGFDAR614 Derivació de polièster amb fibra de vidre de DN 600 mm, de PN 10 bar, amb
de DN 200 mm, inclòs resina, làmines de fibra de vidre per a la unió de tubs
de polièster amb fibra de vidre, perfil d'estanqueïtat, maniguet de polièster i
accessoris d'unió, inclòs un tram d'1 m de tub del mateix diàmetre que el de
l'accessori a cadascuna de les unions amb la canonada principal,
completament muntada i provada

P- 103  €1.037,57

B0111000 Aigua  €0,22892
BFDAR614 Derivació de polièster i fibra de vidre de DN 600 mm, de PN 10 bar, amb

ramal de DN 200 mm, inclòs resina, accessoris d'unió i làmines de fibra de
vidre per a unió de tubs de polièster i fibra de vidre, inclòs un tram d'1 m de
tub del mateix diàmetre que el de l'accessori a cadascuna de les unions amb
la canonada principal

 €950,37000

Altres conceptes 86,97 €

uGFDAR616 Derivació de polièster amb fibra de vidre de DN 600mm, de PN 10 bar, amb
de DN 160 mm, inclòs resina, làmines de fibra de vidre per a la unió de tubs
de polièster amb fibra de vidre, perfil d'estanqueïtat, maniguet de polièster i
accessoris d'unió, inclòs un tram d'1 m de tub del mateix diàmetre que el de
l'accessori a cadascuna de les unions amb la canonada principal,
completament muntada i provada

P- 104  €874,56

B0111000 Aigua  €0,22892
BFDAR616 Derivació de polièster i fibra de vidre de DN 600 mm, de PN 10 bar, amb

ramal de DN 160 mm, inclòs resina, accessoris d'unió i làmines de fibra de
vidre per a unió de tubs de polièster i fibra de vidre, inclòs un tram d'1 m de
tub del mateix diàmetre que el de l'accessori a cadascuna de les unions amb
la canonada principal

 €795,12000

Altres conceptes 79,21 €

uGFDAR640 Derivació de polièster amb fibra de vidre de DN 600 mm, de PN 10 bar, amb
de DN 400 mm, inclòs resina, làmines de fibra de vidre per a la unió de tubs
de polièster amb fibra de vidre, perfil d'estanqueïtat, maniguet de polièster i
accessoris d'unió, inclòs un tram d'1 m de tub del mateix diàmetre que el de
l'accessori a cadascuna de les unions amb la canonada principal,
completament muntada i provada

P- 105  €1.111,65

B0111000 Aigua  €0,22892
BFDAR640 Derivació de polièster i fibra de vidre de DN 600 mm, de PN 10 bar, amb

ramal de DN 225 mm, inclòs resina, accessoris d'unió i làmines de fibra de
vidre per a unió de tubs de polièster i fibra de vidre, inclòs un tram d'1 m de
tub del mateix diàmetre que el de l'accessori a cadascuna de les unions amb
la canonada principal

 €1.020,92000

Altres conceptes 90,50 €

uGFDAR710 Derivació de polièster amb fibra de vidre de DN 700 mm, de PN 10 bar, amb
de DN 100 mm, inclòs resina, làmines de fibra de vidre per a la unió de tubs
de polièster amb fibra de vidre, perfil d'estanqueïtat, maniguet de polièster i
accessoris d'unió, inclòs un tram d'1 m de tub del mateix diàmetre que el de
l'accessori a cadascuna de les unions amb la canonada principal,
completament muntada i provada

P- 106  €817,05

B0111000 Aigua  €0,22892
BFDAR710 Derivació de polièster i fibra de vidre de DN 700 mm, de PN 10 bar, amb

ramal de DN 100 mm, inclòs resina, accessoris d'unió i làmines de fibra de
vidre per a unió de tubs de polièster i fibra de vidre, inclòs un tram d'1 m de
tub del mateix diàmetre que el de l'accessori a cadascuna de les unions amb
la canonada principal

 €740,35000

Altres conceptes 76,47 €

uGFDAR714 Derivació de polièster amb fibra de vidre de DN 700 mm, de PN 10 bar, amb
de DN 125 mm, inclòs resina, làmines de fibra de vidre per a la unió de tubs
de polièster amb fibra de vidre, perfil d'estanqueïtat, maniguet de polièster i
accessoris d'unió, inclòs un tram d'1 m de tub del mateix diàmetre que el de
l'accessori a cadascuna de les unions amb la canonada principal,
completament muntada i provada

P- 107  €890,60

B0111000 Aigua  €0,22892
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BFDAR714 Derivació de polièster i fibra de vidre de DN 700 mm, de PN 10 bar, amb
ramal de DN 125 mm, inclòs resina, accessoris d'unió i làmines de fibra de
vidre per a unió de tubs de polièster i fibra de vidre, inclòs un tram d'1 m de
tub del mateix diàmetre que el de l'accessori a cadascuna de les unions amb
la canonada principal

 €810,40000

Altres conceptes 79,97 €

uGFDAR725 Derivació de polièster amb fibra de vidre de DN 700 mm, de PN 10 bar, amb
de DN 250 mm, inclòs resina, làmines de fibra de vidre per a la unió de tubs
de polièster amb fibra de vidre, perfil d'estanqueïtat, maniguet de polièster i
accessoris d'unió, inclòs un tram d'1 m de tub del mateix diàmetre que el de
l'accessori a cadascuna de les unions amb la canonada principal,
completament muntada i provada

P- 108  €1.131,68

B0111000 Aigua  €0,22892
BFDAR725 Derivació de polièster i fibra de vidre de DN 700 mm, de PN 10 bar, amb

ramal de DN 250 mm, inclòs resina, accessoris d'unió i làmines de fibra de
vidre per a unió de tubs de polièster i fibra de vidre, inclòs un tram d'1 m de
tub del mateix diàmetre que el de l'accessori a cadascuna de les unions amb
la canonada principal

 €1.040,00000

Altres conceptes 91,45 €

uGFDAR731 Derivació de polièster amb fibra de vidre de DN 700 mm, de PN 10 bar, amb
de DN 315 mm, inclòs resina, làmines de fibra de vidre per a la unió de tubs
de polièster amb fibra de vidre, perfil d'estanqueïtat, maniguet de polièster i
accessoris d'unió, inclòs un tram d'1 m de tub del mateix diàmetre que el de
l'accessori a cadascuna de les unions amb la canonada principal,
completament muntada i provada

P- 109  €1.616,08

B0111000 Aigua  €0,22892
BFDAR730 Derivació de polièster i fibra de vidre de DN 700 mm, de PN 10 bar, amb

ramal de DN 315 mm, inclòs resina, accessoris d'unió i làmines de fibra de
vidre per a unió de tubs de polièster i fibra de vidre, inclòs un tram d'1 m de
tub del mateix diàmetre que el de l'accessori a cadascuna de les unions amb
la canonada principal

 €1.501,33000

Altres conceptes 114,52 €

uGFDAR740 Derivació de polièster amb fibra de vidre de DN 700 mm, de PN 10 bar, amb
de DN 400 mm, inclòs resina, làmines de fibra de vidre per a la unió de tubs
de polièster amb fibra de vidre, perfil d'estanqueïtat, maniguet de polièster i
accessoris d'unió, inclòs un tram d'1 m de tub del mateix diàmetre que el de
l'accessori a cadascuna de les unions amb la canonada principal,
completament muntada i provada

P- 110  €1.616,08

B0111000 Aigua  €0,22892
BFDAR740 Derivació de polièster i fibra de vidre de DN 700 mm, de PN 10 bar, amb

ramal de DN 400 mm, inclòs resina, accessoris d'unió i làmines de fibra de
vidre per a unió de tubs de polièster i fibra de vidre, inclòs un tram d'1 m de
tub del mateix diàmetre que el de l'accessori a cadascuna de les unions amb
la canonada principal

 €1.501,33000

Altres conceptes 114,52 €

uGFDAR810 Derivació de polièster amb fibra de vidre de DN 800 mm, de PN 10 bar, amb
de DN 100 mm, inclòs con de reducció de 900-700, resina, làmines de fibra
de vidre per a la unió de tubs de polièster amb fibra de vidre, perfil
d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unió, inclòs un tram d'1 m
de tub del mateix diàmetre que el de l'accessori a cadascuna de les unions
amb la canonada principal, completament muntada i provada

P- 111  €838,10

B0111000 Aigua  €0,22892
BFDAR810 Derivació de polièster i fibra de vidre de DN 800 mm, de PN 10 bar, amb

ramal de DN 110 mm, inclòs resina, accessoris d'unió i làmines de fibra de
vidre per a unió de tubs de polièster i fibra de vidre, inclòs un tram d'1 m de
tub del mateix diàmetre que el de l'accessori a cadascuna de les unions amb
la canonada principal

 €760,40000

Altres conceptes 77,47 €
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uGFDAR814 Derivació de polièster amb fibra de vidre de DN 800 mm, de PN 10 bar, amb
de DN 140 mm, inclòs con de reducció de 900-700, resina, làmines de fibra
de vidre per a la unió de tubs de polièster amb fibra de vidre, perfil
d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unió, inclòs un tram d'1 m
de tub del mateix diàmetre que el de l'accessori a cadascuna de les unions
amb la canonada principal, completament muntada i provada

P- 112  €906,35

B0111000 Aigua  €0,22892
BFDAR814 Derivació de polièster i fibra de vidre de DN 800 mm, de PN 10 bar, amb

ramal de DN 140 mm, inclòs resina, accessoris d'unió i làmines de fibra de
vidre per a unió de tubs de polièster i fibra de vidre, inclòs un tram d'1 m de
tub del mateix diàmetre que el de l'accessori a cadascuna de les unions amb
la canonada principal

 €825,40000

Altres conceptes 80,72 €

uGFDAR820 Derivació de polièster amb fibra de vidre de DN 800 mm, de PN 10 bar, amb
de DN 200 mm, inclòs con de reducció de 900-700, resina, làmines de fibra
de vidre per a la unió de tubs de polièster amb fibra de vidre, perfil
d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unió, inclòs un tram d'1 m
de tub del mateix diàmetre que el de l'accessori a cadascuna de les unions
amb la canonada principal, completament muntada i provada

P- 113  €1.063,89

B0111000 Aigua  €0,22892
BFDAR820 Derivació de polièster i fibra de vidre de DN 800 mm, de PN 10 bar, amb

ramal de DN 200 mm, inclòs resina, accessoris d'unió i làmines de fibra de
vidre per a unió de tubs de polièster i fibra de vidre, inclòs un tram d'1 m de
tub del mateix diàmetre que el de l'accessori a cadascuna de les unions amb
la canonada principal

 €975,44000

Altres conceptes 88,22 €

uGFDCR245 Con de reducció de polièster amb fibra de vidre de DN 450 mm a DN 400
mm, de PN 10 bar, inclòs resina, làmines de fibra de vidre per a la unió de
tubs de polièster amb fibra de vidre, perfil d'estanqueïtat, maniguet de
polièster i accessoris d'unió, inclòs un tram d'1 m de tub dels mateixos
diàmetres que els de l'accessori a cadascuna de les unions, completament
muntat i provat

P- 114  €1.055,52

B0111000 Aigua  €0,22892
BFDCZ245 Con de reducció de polièster i fibra de vidre de DN 450 mm a DN 400 mm,

de PN 10 bar, inclòs resina, accessoris d'unió i làmines de fibra de vidre per
a la unió de tubs de polièster i fibra de vidre, inclòs un tram d'1 m de tub dels
mateixos diàmetres que els de l'accessori a cadascuna de les unions

 €967,47000

Altres conceptes 87,82 €

uGFDCR270 Con de reducció de polièster amb fibra de vidre de DN 700 mm a DN 600
mm, de PN 10 bar, inclòs resina, làmines de fibra de vidre per a la unió de
tubs de polièster amb fibra de vidre, perfil d'estanqueïtat, maniguet de
polièster i accessoris d'unió, inclòs un tram d'1 m de tub dels mateixos
diàmetres que els de l'accessori a cadascuna de les unions, completament
muntat i provat

P- 115  €864,12

B0111000 Aigua  €0,44814
BFDCR270 Con de reducció de polièster i fibra de vidre de DN 700 mm a DN 600 mm,

de PN 10 bar, inclòs resina, accessoris d'unió i làmines de fibra de vidre per
a la unió de tubs de polièster i fibra de vidre, inclòs un tram d'1 m de tub dels
mateixos diàmetres que els de l'accessori a cadascuna de les unions

 €769,82000

Altres conceptes 93,85 €

uGFDCR280 Con de reducció de polièster amb fibra de vidre de DN 800 mm a DN 700
mm, de PN 10 bar, inclòs resina, làmines de fibra de vidre per a la unió de
tubs de polièster amb fibra de vidre, perfil d'estanqueïtat, maniguet de
polièster i accessoris d'unió, inclòs un tram d'1 m de tub dels mateixos
diàmetres que els de l'accessori a cadascuna de les unions, completament
muntat i provat

P- 116  €1.138,33

B0111000 Aigua  €0,58491
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BFDCR280 Con de reducció de polièster i fibra de vidre de DN 800 mm a DN 700 mm,
de PN 10 bar, inclòs resina, accessoris d'unió i làmines de fibra de vidre per
a la unió de tubs de polièster i fibra de vidre, inclòs un tram d'1 m de tub dels
mateixos diàmetres que els de l'accessori a cadascuna de les unions

 €1.021,47000

Altres conceptes 116,28 €

uGFDCR290 Con de reducció de polièster amb fibra de vidre de DN 900 mm a DN 800
mm, de PN 10 bar, inclòs resina, làmines de fibra de vidre per a la unió de
tubs de polièster amb fibra de vidre, perfil d'estanqueïtat, maniguet de
polièster i accessoris d'unió, inclòs un tram d'1 m de tub dels mateixos
diàmetres que els de l'accessori a cadascuna de les unions, completament
muntat i provat

P- 117  €1.905,56

B0111000 Aigua  €0,58491
BFDCZ290 Con de reducció de polièster i fibra de vidre de DN 900 mm a DN 800 mm,

de PN 10 bar, inclòs resina, accessoris d'unió i làmines de fibra de vidre per
a la unió de tubs de polièster i fibra de vidre, inclòs un tram d'1 m de tub dels
mateixos diàmetres que els de l'accessori a cadascuna de les unions

 €1.752,16000

Altres conceptes 152,82 €

uGFDCR360 Con de reducció de polièster amb fibra de vidre de DN 600 mm a DN 500
mm, de PN 16 bar, inclòs resina, làmines de fibra de vidre per a la unió de
tubs de polièster amb fibra de vidre, perfil d'estanqueïtat, maniguet de
polièster i accessoris d'unió, inclòs un tram d'1 m de tub dels mateixos
diàmetres que els de l'accessori a cadascuna de les unions, completament
muntat i provat

P- 118  €1.155,29

B0111000 Aigua  €0,32883
BFDCR360 Con de reducció de polièster i fibra de vidre de DN 600 mm a DN 500 mm,

de PN 16 bar, inclòs resina, accessoris d'unió i làmines de fibra de vidre per
a la unió de tubs de polièster i fibra de vidre, inclòs un tram d'1 m de tub dels
mateixos diàmetres que els de l'accessori a cadascuna de les unions

 €1.055,42000

Altres conceptes 99,54 €

uGFDCZ281 Con de reducció de polièster amb fibra de vidre de DN 700 mm a DN 500
mm, de PN 10 bar, inclòs resina, làmines de fibra de vidre per a la unió de
tubs de polièster amb fibra de vidre, perfil d'estanqueïtat, maniguet de
polièster i accessoris d'unió, inclòs un tram d'1 m de tub dels mateixos
diàmetres que els de l'accessori a cadascuna de les unions, completament
muntat i provat

P- 119  €2.506,80

B0111000 Aigua  €0,58491
BFDCZ210 Con de reducció de polièster i fibra de vidre de DN 1000 mm a DN 900 mm,

de PN 10 bar, inclòs resina, accessoris d'unió i làmines de fibra de vidre per
a la unió de tubs de polièster i fibra de vidre, inclòs un tram d'1 m de tub dels
mateixos diàmetres que els de l'accessori a cadascuna de les unions

 €2.324,77000

Altres conceptes 181,45 €

uGFDCZ282 Con de reducció de polièster amb fibra de vidre de DN 800 mm a DN600
mm, de PN 10 bar, inclòs resina, làmines de fibra de vidre per a la unió de
tubs de polièster amb fibra de vidre, perfil d'estanqueïtat, maniguet de
polièster i accessoris d'unió, inclòs un tram d'1 m de tub dels mateixos
diàmetres que els de l'accessori a cadascuna de les unions, completament
muntat i provat

P- 120  €2.757,13

B0111000 Aigua  €0,58491
BFDCZ211 Con de reducció de polièster i fibra de vidre de DN 800 mm a DN 600 mm,

de PN 10 bar, inclòs resina, accessoris d'unió i làmines de fibra de vidre per
a la unió de tubs de polièster i fibra de vidre, inclòs un tram d'1 m de tub dels
mateixos diàmetres que els de l'accessori a cadascuna de les unions

 €2.563,18000

Altres conceptes 193,37 €

uGFDCZ350 Con de reducció de polièster amb fibra de vidre de DN 500 mm a DN 450
mm, de PN 16 bar, inclòs resina, làmines de fibra de vidre per a la unió de
tubs de polièster amb fibra de vidre, perfil d'estanqueïtat, maniguet de
polièster i accessoris d'unió, inclòs un tram d'1 m de tub dels mateixos
diàmetres que els de l'accessori a cadascuna de les unions, completament
muntat i provat

P- 121  €1.417,30
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B0111000 Aigua  €0,22892
BFDCZ350 Con de reducció de polièster i fibra de vidre de DN 500 mm a DN 450 mm,

de PN 16 bar, inclòs resina, accessoris d'unió i làmines de fibra de vidre per
a la unió de tubs de polièster i fibra de vidre, inclòs un tram d'1 m de tub dels
mateixos diàmetres que els de l'accessori a cadascuna de les unions

 €1.312,02000

Altres conceptes 105,05 €

mGFG1R206 Canonada amb tub de formigó armat de DN 60 cm, classe II segons norma
ASTM C-76M, amb unió de campana amb anella elastomèrica, col·locada al
fons de la rasa i provada, inclòs refinat de base d'assentament 

P- 122  €59,41

B0111000 Aigua  €0,32883
BFG1R206 Tub de formigó armat prefabricat de DN 60 cm, classe II segons norma

ASTM C-76M, inclòs junta elastomèrica
 €49,49700

Altres conceptes 9,58 €

mGFG1R210 Canonada amb tub de formigó armat de DN 100 cm, classe II segons norma
ASTM C-76M, amb unió de campana amb anella elastomèrica, col·locada al
fons de la rasa i provada, inclòs refinat de base d'assentament 

P- 123  €110,01

B0111000 Aigua  €0,91471
BFG1R210 Tub de formigó armat prefabricat de DN 100 cm, classe II segons norma

ASTM C-76M, inclòs junta elastomèrica
 €94,95150

Altres conceptes 14,14 €

uGG10051 Subministrament i instal·lació i posta en servei de sistema de protecció
catòdica de canonada pel sistema d'ànodes de sacrifici per creuaments en la
línia LAV

P- 124  €18.000,00

Sense descomposició 18.000,00 €

uGN120005 Vàlvula de comporta manual amb brides, de tancament elàstic, DN 150 i PN
10 bar, de cos curt, cos i tapa de fundició nodular, tancament de fundició
nodular recobert d'EPDM, inclos junts i cargoleria, col·locada i provada.

P- 125  €610,65

BN12N005 Vàlvula de comporta manual amb brides, de tancament elastic, DN 150 i PN
10/16, de cos curt, cos i tapa de fundiicó nodular, tancament de fundició
nodurlar recoberta d'EPDM.

 €467,36000

Altres conceptes 143,29 €

uGN120006 Vàlvula de comporta manual amb brides, de tancament elàstic, DN 200 i PN
10 bar, de cos curt, cos i tapa de fundició nodular, tancament de fundició
nodular recobert d'EPDM, inclos junts i cargoleria, col·locada i provada.

P- 126  €763,83

BN12N006 Vàlvula de comporta manual amb brides, de tancament elastic, DN 200 i PN
10, de cos curt, cos i tapa de fundiicó nodular, tancament de fundició
nodurlar recoberta d'EPDM.

 €613,24000

Altres conceptes 150,59 €

uGN120008 Vàlvula de comporta manual amb brides, DN 125 i PN 10 bar, de cos curt,
cos i tapa de fundició nodular, tancament de fundició nodular recobert
d'EPDM, inclos junts i cargoleria, col·locada i provada.

P- 127  €271,73

BN12N014 Vàlvula de comporta manual amb brides, DN 125 i PN 10 bar, de cos curt,
cos i tapa de fundició nodular, tancament de fundició nodular recobert
d'EPDM.

 €174,89000

Altres conceptes 96,84 €

uGN120009 Vàlvula de comporta manual amb brides, DN 40 i PN 10 bar, de cos curt, cos
i tapa de fundició nodular, tancament de fundició nodular recobert d'EPDM,
inclos junts i cargoleria, col·locada i provada.

P- 128  €119,70

BN12N009 Vàlvula de comporta manual amb brides, DN 40 i PN 10 bar, de cos curt,
cos i tapa de fundició nodular, tancament de fundició nodular recobert
d'EPDM.

 €74,03000

Altres conceptes 45,67 €
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uGN120010 Vàlvula de comporta manual amb brides, DN 50 i PN 10 bar, de cos curt, cos
i tapa de fundició nodular, tancament de fundició nodular recobert d'EPDM,
inclos junts i cargoleria, col·locada i provada.

P- 129  €125,03

BN12N010 Vàlvula de comporta manual amb brides, DN 50 i PN 10 bar, de cos curt,
cos i tapa de fundició nodular, tancament de fundició nodular recobert
d'EPDM.

 €79,11000

Altres conceptes 45,92 €

uGN120011 Vàlvula de comporta manual amb brides, DN 150 i PN 10 bar, de cos curt,
cos i tapa de fundició nodular, tancament de fundició nodular recobert
d'EPDM, inclos junts i cargoleria, col·locada i provada.

P- 130  €320,04

BN12N015 Vàlvula de comporta manual amb brides, DN 150 i PN 10 bar, de cos curt,
cos i tapa de fundició nodular, tancament de fundició nodular recobert
d'EPDM.

 €209,00000

Altres conceptes 111,04 €

uGN120012 Vàlvula de comporta manual amb brides, DN 80 i PN 10 bar, de cos curt, cos
i tapa de fundició nodular, tancament de fundició nodular recobert d'EPDM,
inclos junts i cargoleria, col·locada i provada.

P- 131  €166,48

BN12N004 Vàlvula de comporta manual amb brides, DN 80 i PN 10, de cos curt, cos i
tapa de fundiicó nodular, tancament de fundició nodurlar recoberta d'EPDM.

 €106,69000

Altres conceptes 59,79 €

uGN120013 Vàlvula de comporta manual amb brides, DN 200 i PN 10 bar, de cos curt,
cos i tapa de fundició nodular, tancament de fundició nodular recobert
d'EPDM, inclos junts i cargoleria, col·locada i provada.

P- 132  €481,53

BN12N008 Vàlvula de comporta manual amb brides DN 200 i PN 10 Bar, de cos curt,
cos i tapa de fundició nodular, tamcament de fundició nodular recobert
d'EPDM.

 €354,87000

Altres conceptes 126,66 €

uGN120014 Vàlvula de comporta manual amb brides, DN 65 i PN 10 bar, de cos curt, cos
i tapa de fundició nodular, tancament de fundició nodular recobert d'EPDM,
inclos junts i cargoleria, col·locada i provada.

P- 133  €135,69

BN12N000 Vàlvula de comporta manual amb brides, de tancament elastic, DN 65 i PN
10, de cos curt, cos i tapa de fundiicó nodular, tancament de fundició
nodurlar recoberta d'EPDM.

 €89,26000

Altres conceptes 46,43 €

uGN120016 Vàlvula de comporta manual amb brides, DN 100 i PN 10 bar, de cos curt,
cos i tapa de fundició nodular, tancament de fundició nodular recobert
d'EPDM, inclos junts i cargoleria, col·locada i provada.

P- 134  €222,62

BN12N013 Vàlvula de comporta manual amb brides, DN 100 i PN 10 bar, de cos curt,
cos i tapa de fundició nodular, tancament de fundició nodular recobert
d'EPDM.

 €132,08000

Altres conceptes 90,54 €

uGN220001 Conjunt de vàlvula de seccionament de DN 900 amb dues ventoses
trifuncionals de 2'', amb 2 vàlvules de purga de 2'' i una vàlvula de bola,
inclosa la valla de tancament de 2 m d'alçada i llosa de formigó HA-25 amb
malla electrosoldada.

P- 135  €13.128,47

BN311001 Vàlvula d´esfera manual amb rosca, de DN 1´´, PN 16, d'acer inoxidable  €19,07000
BN42R100 Vàlvula de papallona de DN 900 i PN 10, amb eix d'acer inoxidable AISI420,

papallona de fundició ductil GGG-40 amb protecció integral anticorrosiva
epoxy i disc de tancament de AISI 316 i junt d'e.p.d.m, amb accionament
manual  reductor tipus GS.

 €8.573,49000

G450R4C8 Formigó per a soleres, fonaments i encepats, HA-25/P/20/IIa, apte per a
classe d'exposició IIa, inclòs col·locació, vibrat i curat

 €1.119,30777

G4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2,
col·locat

 €500,57710
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GAR1R110 Tanca metàl·lica de 2 m d'alçària, formada per malla d'acer galvanitzat de
triple torsió de 50 mm de pas de malla i de d 1,5 mm, pals metàl·lics d'acer
galvanitzat, de 48 mm de diàmetre, separats 3,00 m com a màxim, incloent
excavacio de pous per als daus de fonament i formigonat amb formigó
hm-20 dels daus de 40x40x40 cm, tensors, tornapuntes i material auxiliar

 €953,19947

GNII0001 Ventosa trifuncional de DN 50 mm i PN 10, amb boia flotador en acer
inoxidable, amb tancament incorporat, unió embridada, completament
instal·lada i provada, incloent cargols d'acer inoxidable i junt estanc.

 €818,40000

GS1CR010 Purgador d'aire roscat de DN 2' i PN 16 de pressió de treball, cos i tapa de
fosa i boia i parts internes d'acer inoxidable, inclosa vàlvula d'aïllament i
accessoris necessaris per a la seva instal.lacio, muntat a la canonada i
provat

 €519,26000

Altres conceptes 625,17 €

uGN220002 Conjunt de vàlvula de seccionament de DN 700 amb dues ventoses
trifuncionals de 2'', amb 2 vàlvules de purga de 2'' i una vàlvula de bola,
inclosa la valla de tancament de 2 m d'alçada i llosa de formigó HA-25 amb
malla electrosoldada.

P- 136  €11.062,05

BN311001 Vàlvula d´esfera manual amb rosca, de DN 1´´, PN 16, d'acer inoxidable  €19,07000
BN42R070 Vàlvula de papallona de DN 700 i PN 10, amb eix d'acer inoxidable AISI420,

papallona de fundició ductil GGG-40 amb protecció integral anticorrosiva
epoxy i disc de tancament de AISI 316 i junt d'e.p.d.m, amb accionament
manual  reductor tipus GS.

 €6.801,66000

G450R4C8 Formigó per a soleres, fonaments i encepats, HA-25/P/20/IIa, apte per a
classe d'exposició IIa, inclòs col·locació, vibrat i curat

 €1.011,78372

G4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2,
col·locat

 €452,33042

GAR1R110 Tanca metàl·lica de 2 m d'alçària, formada per malla d'acer galvanitzat de
triple torsió de 50 mm de pas de malla i de d 1,5 mm, pals metàl·lics d'acer
galvanitzat, de 48 mm de diàmetre, separats 3,00 m com a màxim, incloent
excavacio de pous per als daus de fonament i formigonat amb formigó
hm-20 dels daus de 40x40x40 cm, tensors, tornapuntes i material auxiliar

 €912,78112

GNII0001 Ventosa trifuncional de DN 50 mm i PN 10, amb boia flotador en acer
inoxidable, amb tancament incorporat, unió embridada, completament
instal·lada i provada, incloent cargols d'acer inoxidable i junt estanc.

 €818,40000

GS1CR010 Purgador d'aire roscat de DN 2' i PN 16 de pressió de treball, cos i tapa de
fosa i boia i parts internes d'acer inoxidable, inclosa vàlvula d'aïllament i
accessoris necessaris per a la seva instal.lacio, muntat a la canonada i
provat

 €519,26000

Altres conceptes 526,76 €

uGN220003 Conjunt de vàlvula de seccionament de DN 600 amb dues ventoses
trifuncionals de 2'', amb 2 vàlvules de purga de 2'' i una vàlvula de bola,
inclosa la valla de tancament de 2 m d'alçada i llosa de formigó HA-25 amb
malla electrosoldada.

P- 137  €8.543,06

BN311001 Vàlvula d´esfera manual amb rosca, de DN 1´´, PN 16, d'acer inoxidable  €19,07000
BN42R060 Vàlvula de papallona de DN 600 i PN 10, amb eix d'acer inoxidable AISI420,

papallona de fundició ductil GGG-40 amb protecció integral anticorrosiva
epoxy i disc de tancament de AISI 316 i junt d'e.p.d.m, amb accionament
manual  reductor tipus GS.

 €4.448,74000

G450R4C8 Formigó per a soleres, fonaments i encepats, HA-25/P/20/IIa, apte per a
classe d'exposició IIa, inclòs col·locació, vibrat i curat

 €984,46203

G4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2,
col·locat

 €440,26637

GAR1R110 Tanca metàl·lica de 2 m d'alçària, formada per malla d'acer galvanitzat de
triple torsió de 50 mm de pas de malla i de d 1,5 mm, pals metàl·lics d'acer
galvanitzat, de 48 mm de diàmetre, separats 3,00 m com a màxim, incloent
excavacio de pous per als daus de fonament i formigonat amb formigó
hm-20 dels daus de 40x40x40 cm, tensors, tornapuntes i material auxiliar

 €906,04472

GNII0001 Ventosa trifuncional de DN 50 mm i PN 10, amb boia flotador en acer
inoxidable, amb tancament incorporat, unió embridada, completament
instal·lada i provada, incloent cargols d'acer inoxidable i junt estanc.

 €818,40000

GS1CR010 Purgador d'aire roscat de DN 2' i PN 16 de pressió de treball, cos i tapa de
fosa i boia i parts internes d'acer inoxidable, inclosa vàlvula d'aïllament i
accessoris necessaris per a la seva instal.lacio, muntat a la canonada i
provat

 €519,26000
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Altres conceptes 406,82 €

uGN220004 Conjunt de vàlvula de seccionament de DN 500 amb dues ventoses
trifuncionals de 2'', amb 2 vàlvules de purga de 2'' i una vàlvula de bola,
inclosa la valla de tancament de 2 m d'alçada i llosa de formigó HA-25 amb
malla electrosoldada.

P- 138  €7.040,22

BN311001 Vàlvula d´esfera manual amb rosca, de DN 1´´, PN 16, d'acer inoxidable  €19,07000
BN42R050 Vàlvula de papallona de DN 500 i PN 10, amb eix d'acer inoxidable AISI420,

papallona de fundició ductil GGG-40 amb protecció integral anticorrosiva
epoxy i disc de tancament de AISI 316 i junt d'e.p.d.m, amb accionament
manual  reductor tipus GS.

 €3.063,59000

G450R4C8 Formigó per a soleres, fonaments i encepats, HA-25/P/20/IIa, apte per a
classe d'exposició IIa, inclòs col·locació, vibrat i curat

 €957,14034

G4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2,
col·locat

 €428,20232

GAR1R110 Tanca metàl·lica de 2 m d'alçària, formada per malla d'acer galvanitzat de
triple torsió de 50 mm de pas de malla i de d 1,5 mm, pals metàl·lics d'acer
galvanitzat, de 48 mm de diàmetre, separats 3,00 m com a màxim, incloent
excavacio de pous per als daus de fonament i formigonat amb formigó
hm-20 dels daus de 40x40x40 cm, tensors, tornapuntes i material auxiliar

 €899,30833

GNII0001 Ventosa trifuncional de DN 50 mm i PN 10, amb boia flotador en acer
inoxidable, amb tancament incorporat, unió embridada, completament
instal·lada i provada, incloent cargols d'acer inoxidable i junt estanc.

 €818,40000

GS1CR010 Purgador d'aire roscat de DN 2' i PN 16 de pressió de treball, cos i tapa de
fosa i boia i parts internes d'acer inoxidable, inclosa vàlvula d'aïllament i
accessoris necessaris per a la seva instal.lacio, muntat a la canonada i
provat

 €519,26000

Altres conceptes 335,25 €

uGN220005 Conjunt de vàlvula de seccionament de DN 450 amb dues ventoses
trifuncionals de 2'', amb 2 vàlvules de purga de 2'' i una vàlvula de bola,
inclosa la valla de tancament de 2 m d'alçada i llosa de formigó HA-25 amb
malla electrosoldada.

P- 139  €6.325,62

BN311001 Vàlvula d´esfera manual amb rosca, de DN 1´´, PN 16, d'acer inoxidable  €19,07000
BN42R045 Vàlvula de papallona de DN 450 i PN 10, amb eix d'acer inoxidable AISI420,

papallona de fundició ductil GGG-40 amb protecció integral anticorrosiva
epoxy i disc de tancament de AISI 316 i junt d'e.p.d.m, amb accionament
manual  reductor tipus GS.

 €2.383,02000

G450R4C8 Formigó per a soleres, fonaments i encepats, HA-25/P/20/IIa, apte per a
classe d'exposició IIa, inclòs col·locació, vibrat i curat

 €957,14034

G4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2,
col·locat

 €428,20232

GAR1R110 Tanca metàl·lica de 2 m d'alçària, formada per malla d'acer galvanitzat de
triple torsió de 50 mm de pas de malla i de d 1,5 mm, pals metàl·lics d'acer
galvanitzat, de 48 mm de diàmetre, separats 3,00 m com a màxim, incloent
excavacio de pous per als daus de fonament i formigonat amb formigó
hm-20 dels daus de 40x40x40 cm, tensors, tornapuntes i material auxiliar

 €899,30833

GNII0001 Ventosa trifuncional de DN 50 mm i PN 10, amb boia flotador en acer
inoxidable, amb tancament incorporat, unió embridada, completament
instal·lada i provada, incloent cargols d'acer inoxidable i junt estanc.

 €818,40000

GS1CR010 Purgador d'aire roscat de DN 2' i PN 16 de pressió de treball, cos i tapa de
fosa i boia i parts internes d'acer inoxidable, inclosa vàlvula d'aïllament i
accessoris necessaris per a la seva instal.lacio, muntat a la canonada i
provat

 €519,26000

Altres conceptes 301,22 €

uGN220006 Conjunt de vàlvula de seccionament de DN 400 amb dues ventoses
trifuncionals de 2'', amb 2 vàlvules de purga de 2'' i una vàlvula de bola,
inclosa la valla de tancament de 2 m d'alçada i llosa de formigó HA-25 amb
malla electrosoldada.

P- 140  €5.870,97

BN311001 Vàlvula d´esfera manual amb rosca, de DN 1´´, PN 16, d'acer inoxidable  €19,07000
BN42R040 Vàlvula de papallona de DN 400 i PN 10, amb eix d'acer inoxidable AISI420,

papallona de fundició ductil GGG-40 amb protecció integral anticorrosiva
epoxy i disc de tancament de AISI 316 i junt d'e.p.d.m, amb accionament
manual  reductor tipus GS.

 €1.950,02000
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G450R4C8 Formigó per a soleres, fonaments i encepats, HA-25/P/20/IIa, apte per a
classe d'exposició IIa, inclòs col·locació, vibrat i curat

 €957,14034

G4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2,
col·locat

 €428,20232

GAR1R110 Tanca metàl·lica de 2 m d'alçària, formada per malla d'acer galvanitzat de
triple torsió de 50 mm de pas de malla i de d 1,5 mm, pals metàl·lics d'acer
galvanitzat, de 48 mm de diàmetre, separats 3,00 m com a màxim, incloent
excavacio de pous per als daus de fonament i formigonat amb formigó
hm-20 dels daus de 40x40x40 cm, tensors, tornapuntes i material auxiliar

 €899,30833

GNII0001 Ventosa trifuncional de DN 50 mm i PN 10, amb boia flotador en acer
inoxidable, amb tancament incorporat, unió embridada, completament
instal·lada i provada, incloent cargols d'acer inoxidable i junt estanc.

 €818,40000

GS1CR010 Purgador d'aire roscat de DN 2' i PN 16 de pressió de treball, cos i tapa de
fosa i boia i parts internes d'acer inoxidable, inclosa vàlvula d'aïllament i
accessoris necessaris per a la seva instal.lacio, muntat a la canonada i
provat

 €519,26000

Altres conceptes 279,57 €

uGN220007 Conjunt de vàlvula de seccionament de DN 315 amb dues ventoses
trifuncionals de 2'', amb 2 vàlvules de purga de 2'' i una vàlvula de bola,
inclosa la valla de tancament de 2 m d'alçada i llosa de formigó HA-25 amb
malla electrosoldada.

P- 141  €5.362,07

BN311001 Vàlvula d´esfera manual amb rosca, de DN 1´´, PN 16, d'acer inoxidable  €19,07000
BN42R030 Vàlvula de papallona de DN 315 i PN 10, amb eix d'acer inoxidable AISI420,

papallona de fundició ductil GGG-40 amb protecció integral anticorrosiva
epoxy i disc de tancament de AISI 316 i junt d'e.p.d.m, amb accionament
manual  reductor tipus GS.

 €1.465,35000

G450R4C8 Formigó per a soleres, fonaments i encepats, HA-25/P/20/IIa, apte per a
classe d'exposició IIa, inclòs col·locació, vibrat i curat

 €957,14034

G4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2,
col·locat

 €428,20232

GAR1R110 Tanca metàl·lica de 2 m d'alçària, formada per malla d'acer galvanitzat de
triple torsió de 50 mm de pas de malla i de d 1,5 mm, pals metàl·lics d'acer
galvanitzat, de 48 mm de diàmetre, separats 3,00 m com a màxim, incloent
excavacio de pous per als daus de fonament i formigonat amb formigó
hm-20 dels daus de 40x40x40 cm, tensors, tornapuntes i material auxiliar

 €899,30833

GNII0001 Ventosa trifuncional de DN 50 mm i PN 10, amb boia flotador en acer
inoxidable, amb tancament incorporat, unió embridada, completament
instal·lada i provada, incloent cargols d'acer inoxidable i junt estanc.

 €818,40000

GS1CR010 Purgador d'aire roscat de DN 2' i PN 16 de pressió de treball, cos i tapa de
fosa i boia i parts internes d'acer inoxidable, inclosa vàlvula d'aïllament i
accessoris necessaris per a la seva instal.lacio, muntat a la canonada i
provat

 €519,26000

Altres conceptes 255,34 €

uGN220008 Conjunt de vàlvula de seccionament de DN 800 amb dues ventoses
trifuncionals de 2'', amb 2 vàlvules de purga de 2'' i una vàlvula de bola,
inclosa la valla de tancament de 2 m d'alçada i llosa de formigó HA-25 amb
malla electrosoldada.

P- 142  €11.410,98

BN311001 Vàlvula d´esfera manual amb rosca, de DN 1´´, PN 16, d'acer inoxidable  €19,07000
BN42R800 Vàlvula de papallona de DN 800 i PN 10, amb eix d'acer inoxidable AISI420,

papallona de fundició ductil GGG-40 amb protecció integral anticorrosiva
epoxy i disc de tancament de AISI 316 i junt d'e.p.d.m, amb accionament
manual  reductor tipus GS.

 €6.937,79000

G450R4C8 Formigó per a soleres, fonaments i encepats, HA-25/P/20/IIa, apte per a
classe d'exposició IIa, inclòs col·locació, vibrat i curat

 €1.119,30777

G4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2,
col·locat

 €500,57710

GAR1R110 Tanca metàl·lica de 2 m d'alçària, formada per malla d'acer galvanitzat de
triple torsió de 50 mm de pas de malla i de d 1,5 mm, pals metàl·lics d'acer
galvanitzat, de 48 mm de diàmetre, separats 3,00 m com a màxim, incloent
excavacio de pous per als daus de fonament i formigonat amb formigó
hm-20 dels daus de 40x40x40 cm, tensors, tornapuntes i material auxiliar

 €953,19947

GNII0001 Ventosa trifuncional de DN 50 mm i PN 10, amb boia flotador en acer
inoxidable, amb tancament incorporat, unió embridada, completament
instal·lada i provada, incloent cargols d'acer inoxidable i junt estanc.

 €818,40000
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GS1CR010 Purgador d'aire roscat de DN 2' i PN 16 de pressió de treball, cos i tapa de
fosa i boia i parts internes d'acer inoxidable, inclosa vàlvula d'aïllament i
accessoris necessaris per a la seva instal.lacio, muntat a la canonada i
provat

 €519,26000

Altres conceptes 543,38 €

uGN220009 Conjunt de vàlvula de seccionament de DN 800 amb dues ventoses
trifuncionals de DN 150, amb 2 vàlvules de purga de 2'' i una vàlvula de bola,
inclosa de formigó HA-25 de dimensions interiors 2x2 m i reixa galvanitzada.

P- 143  €14.341,66

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €56,07480

BB32U001 Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de pas de malla, amb
marc de passamà d'acer i platines portants de 20x2 mm

 €326,97000

BJM3N006 Ventosa trifuncional de DN 150 i PN 10 amb tancament incorporat, per a
embridar amb cargols d'acer inoxidable i junt estanc.

 €4.482,16000

BN311001 Vàlvula d´esfera manual amb rosca, de DN 1´´, PN 16, d'acer inoxidable  €19,07000
BN42R800 Vàlvula de papallona de DN 800 i PN 10, amb eix d'acer inoxidable AISI420,

papallona de fundició ductil GGG-40 amb protecció integral anticorrosiva
epoxy i disc de tancament de AISI 316 i junt d'e.p.d.m, amb accionament
manual  reductor tipus GS.

 €6.937,79000

G450R4C8 Formigó per a soleres, fonaments i encepats, HA-25/P/20/IIa, apte per a
classe d'exposició IIa, inclòs col·locació, vibrat i curat

 €837,27747

G4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2,
col·locat

 €480,12066

GS1CR010 Purgador d'aire roscat de DN 2' i PN 16 de pressió de treball, cos i tapa de
fosa i boia i parts internes d'acer inoxidable, inclosa vàlvula d'aïllament i
accessoris necessaris per a la seva instal.lacio, muntat a la canonada i
provat

 €519,26000

Altres conceptes 682,94 €

uGN220010 Conjunt de vàlvula de seccionament de DN 700 amb dues ventoses
trifuncionals de DN 150, amb 2 vàlvules de purga de 2'' i una vàlvula de bola,
inclosa de formigó HA-25 de dimensions interiors 2x2 m i reixa galvanitzada.

P- 144  €14.198,72

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €56,07480

BB32U001 Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de pas de malla, amb
marc de passamà d'acer i platines portants de 20x2 mm

 €326,97000

BJM3N006 Ventosa trifuncional de DN 150 i PN 10 amb tancament incorporat, per a
embridar amb cargols d'acer inoxidable i junt estanc.

 €4.482,16000

BN311001 Vàlvula d´esfera manual amb rosca, de DN 1´´, PN 16, d'acer inoxidable  €19,07000
BN42R070 Vàlvula de papallona de DN 700 i PN 10, amb eix d'acer inoxidable AISI420,

papallona de fundició ductil GGG-40 amb protecció integral anticorrosiva
epoxy i disc de tancament de AISI 316 i junt d'e.p.d.m, amb accionament
manual  reductor tipus GS.

 €6.801,66000

G450R4C8 Formigó per a soleres, fonaments i encepats, HA-25/P/20/IIa, apte per a
classe d'exposició IIa, inclòs col·locació, vibrat i curat

 €837,27747

G4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2,
col·locat

 €480,12066

GS1CR010 Purgador d'aire roscat de DN 2' i PN 16 de pressió de treball, cos i tapa de
fosa i boia i parts internes d'acer inoxidable, inclosa vàlvula d'aïllament i
accessoris necessaris per a la seva instal.lacio, muntat a la canonada i
provat

 €519,26000

Altres conceptes 676,13 €

uGN220011 Conjunt de vàlvula de seccionament de DN 400 amb dues ventoses
trifuncionals de DN 80, amb 2 vàlvules de purga de 2'' i una vàlvula de bola,
inclosa de formigó HA-25 de dimensions interiors 2.1x1.5 m i reixa
galvanitzada.

P- 145  €5.144,11

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €40,53600

BB32U001 Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de pas de malla, amb
marc de passamà d'acer i platines portants de 20x2 mm

 €232,51200

BJM3N002 Ventosa trifuncional de DN 80 i PN 10/16 amb tancament incorporat, per a
embridar amb cargols d'acer inoxidable i junt estanc.

 €1.186,04000

BN311001 Vàlvula d´esfera manual amb rosca, de DN 1´´, PN 16, d'acer inoxidable  €19,07000
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BN42R040 Vàlvula de papallona de DN 400 i PN 10, amb eix d'acer inoxidable AISI420,
papallona de fundició ductil GGG-40 amb protecció integral anticorrosiva
epoxy i disc de tancament de AISI 316 i junt d'e.p.d.m, amb accionament
manual  reductor tipus GS.

 €1.950,02000

G450R4C8 Formigó per a soleres, fonaments i encepats, HA-25/P/20/IIa, apte per a
classe d'exposició IIa, inclòs col·locació, vibrat i curat

 €581,68750

G4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2,
col·locat

 €370,02784

GS1CR010 Purgador d'aire roscat de DN 2' i PN 16 de pressió de treball, cos i tapa de
fosa i boia i parts internes d'acer inoxidable, inclosa vàlvula d'aïllament i
accessoris necessaris per a la seva instal.lacio, muntat a la canonada i
provat

 €519,26000

Altres conceptes 244,96 €

uGN220012 Conjunt de vàlvula de seccionament de DN 500 amb dues ventoses
trifuncionals de DN 100, amb 2 vàlvules de purga de 2'' i una vàlvula de bola,
inclosa de formigó HA-25 de dimensions interiors 2x2 m i reixa galvanitzada.

P- 146  €7.420,12

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €56,07480

BB32U001 Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de pas de malla, amb
marc de passamà d'acer i platines portants de 20x2 mm

 €326,97000

BJM3N005 Ventosa trifuncional de DN 100 i PN 10/16 amb tancament incorporat, per a
embridar amb cargols d'acer inoxidable i junt estanc.

 €1.764,42000

BN311001 Vàlvula d´esfera manual amb rosca, de DN 1´´, PN 16, d'acer inoxidable  €19,07000
BN42R050 Vàlvula de papallona de DN 500 i PN 10, amb eix d'acer inoxidable AISI420,

papallona de fundició ductil GGG-40 amb protecció integral anticorrosiva
epoxy i disc de tancament de AISI 316 i junt d'e.p.d.m, amb accionament
manual  reductor tipus GS.

 €3.063,59000

G450R4C8 Formigó per a soleres, fonaments i encepats, HA-25/P/20/IIa, apte per a
classe d'exposició IIa, inclòs col·locació, vibrat i curat

 €837,27747

G4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2,
col·locat

 €480,12066

GS1CR010 Purgador d'aire roscat de DN 2' i PN 16 de pressió de treball, cos i tapa de
fosa i boia i parts internes d'acer inoxidable, inclosa vàlvula d'aïllament i
accessoris necessaris per a la seva instal.lacio, muntat a la canonada i
provat

 €519,26000

Altres conceptes 353,34 €

uGN220013 Conjunt de vàlvula de seccionament de DN 200 amb dues ventoses
trifuncionals de DN 50, amb 2 vàlvules de purga de 2'' i una vàlvula de bola,
inclosa de formigó HA-25 de dimensions interiors 2.1x1.5 m i reixa
galvanitzada.

P- 147  €3.354,47

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €40,53600

BB32U001 Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de pas de malla, amb
marc de passamà d'acer i platines portants de 20x2 mm

 €232,51200

BN12N006 Vàlvula de comporta manual amb brides, de tancament elastic, DN 200 i PN
10, de cos curt, cos i tapa de fundiicó nodular, tancament de fundició
nodurlar recoberta d'EPDM.

 €613,24000

BN311001 Vàlvula d´esfera manual amb rosca, de DN 1´´, PN 16, d'acer inoxidable  €19,07000
G450R4C8 Formigó per a soleres, fonaments i encepats, HA-25/P/20/IIa, apte per a

classe d'exposició IIa, inclòs col·locació, vibrat i curat
 €581,68750

G4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2,
col·locat

 €370,02784

GNII0001 Ventosa trifuncional de DN 50 mm i PN 10, amb boia flotador en acer
inoxidable, amb tancament incorporat, unió embridada, completament
instal·lada i provada, incloent cargols d'acer inoxidable i junt estanc.

 €818,40000

GS1CR010 Purgador d'aire roscat de DN 2' i PN 16 de pressió de treball, cos i tapa de
fosa i boia i parts internes d'acer inoxidable, inclosa vàlvula d'aïllament i
accessoris necessaris per a la seva instal.lacio, muntat a la canonada i
provat

 €519,26000

Altres conceptes 159,74 €

uGNII0001 Ventosa trifuncional de DN 50 mm i PN 10, amb boia flotador en acer
inoxidable, amb tancament incorporat, unió embridada, completament
instal·lada i provada, incloent cargols d'acer inoxidable i junt estanc.

P- 148  €429,66
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BJM3N001 Ventosa trifuncional de DN 50 i PN 10 amb tancament incorporat, per a
embridar amb cargols d'acer inoxidable i junt estanc.

 €370,64000

Altres conceptes 59,02 €

uGNII0002 Ventosa trifuncional de DN 80 mm i PN 10/16, amb boia flotador en acer
inoxidable, amb tancament incorporat, unió embridada, completament
instal·lada i provada, incloent cargols d'acer inoxidable i junt estanc.

P- 149  €965,43

BJM3N002 Ventosa trifuncional de DN 80 i PN 10/16 amb tancament incorporat, per a
embridar amb cargols d'acer inoxidable i junt estanc.

 €593,02000

BN12N002 Vàlvula de comporta manual amb brides, de tancament elastic, DN 80 i PN
10, de cos curt, cos i tapa de fundiicó nodular, tancament de fundició
nodurlar recoberta d'EPDM.

 €280,85000

Altres conceptes 91,56 €

uGNII0005 Ventosa trifuncional de DN 100 mm i PN 16, amb boia flotador en acer
inoxidable, amb tancament incorporat, unió embridada, completament
instal·lada i provada, incloent cargols d'acer inoxidable i junt estanc.

P- 150  €2.239,47

BJM3N005 Ventosa trifuncional de DN 100 i PN 10/16 amb tancament incorporat, per a
embridar amb cargols d'acer inoxidable i junt estanc.

 €882,21000

BN12N003 Vàlvula de comporta manual amb brides, de tancament elastic, DN 300 i PN
10, de cos curt, cos i tapa de fundiicó nodular, tancament de fundició
nodurlar recoberta d'EPDM.

 €1.173,50000

Altres conceptes 183,76 €

uGNII0007 Ventosa trifuncional de DN 150 mm i PN 10, amb boia flotador en acer
inoxidable, amb tancament incorporat, unió embridada, completament
instal·lada i provada, incloent cargols d'acer inoxidable i junt estanc.

P- 151  €2.924,84

BJM3N006 Ventosa trifuncional de DN 150 i PN 10 amb tancament incorporat, per a
embridar amb cargols d'acer inoxidable i junt estanc.

 €2.241,08000

BN12N005 Vàlvula de comporta manual amb brides, de tancament elastic, DN 150 i PN
10/16, de cos curt, cos i tapa de fundiicó nodular, tancament de fundició
nodurlar recoberta d'EPDM.

 €467,36000

Altres conceptes 216,40 €

uGNII0008 Ventosa trifuncional de DN 200 mm i PN 10/16, amb boia flotador en acer
inoxidable, amb tancament incorporat, unió embridada, completament
instal·lada i provada, incloent cargols d'acer inoxidable i junt estanc.

P- 152  €4.978,63

BJM3N007 Ventosa trifuncional de DN 250 i PN 10 amb tancament incorporat, per a
embridar amb cargols d'acer inoxidable i junt estanc.

 €4.051,19000

BN12N006 Vàlvula de comporta manual amb brides, de tancament elastic, DN 200 i PN
10, de cos curt, cos i tapa de fundiicó nodular, tancament de fundició
nodurlar recoberta d'EPDM.

 €613,24000

Altres conceptes 314,20 €

m3GR3PU015 Reposició de terra vegetal procedent de l'obra, incloent la càrrega, transport
des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i l'estesa amb el reperfilat i acabat
final.

P- 153  €1,20

Sense descomposició 1,20 €

uGS1MZ031 Conjunt hidrant d'agrupació de 3´´ amb 5 preses per vàlvula volumètrica,
tipus Uramed, composat per derivació a hidrant amb canonada de PEAD DN
variable, portabrides amb brida boja DN 90 PN 16, vàlvula de comporta de
DN 80 PN 16 amb tancament elàstic amb brides i volant, coll de cigne d'acer
galvanitzat DN 80 de pujada connexió amb brides bojes amb dos empelts de
1'' i 3/4'', dos conjunts de ventosa trifuncional 1'' amb vàlvula esfera metàlica
de 1´´, 2 conjunts manòmetres PN 16, filtre caçapedres de 3'' amb malla inox
amb pas de 4 mm, vàlvula hidràulica de 3'' PN 16 de fosa dúctil amb brides i
vàlvula de tres vies , coll de cigne d'acer galvanitzat DN 80 baixada connexió
amb brides amb empelts de 3/4'' i 2 de 1'' mascles, dues derivacions a 3''
amb brida, vàlvula esfera metàlica 3/4´´, col·lector acer galvanitzat DN 80
amb 8 preses, amb tots els elements necessaris per a la seva instal·lació i
correcte funcionament, instal·lat i provat. No inclou el conjunt vàlvula
volumètrica de les preses parcel·làries.

P- 154  €1.451,97
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BFB1R709 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 90 mm, PN 16, inclòs p.p.
de peces especials i accessoris

 €24,70000

BJM3RR01 Ventosa trifuncional roscada 1´´ PN 16 amb cos de nylon reforçat, base i
rosca de llautó.

 €76,64000

BJM5U005 Conjunt manòmetre de glicerina PN 16 amb rosca 1/4´´ , te derivació acer
galvanitzat 1´´, enllaç doble rosca acer galvanitzat 1´´,reducció de 1 a 1/4´´ i
altres elements de connexió

 €16,80000

BJSMR088 Col.lector inferior d'acer galvanitzat DN 80 amb 5 preses per a vàlvules
volumètriques de 1 1/2´´ rosca, 2´´ rosca i 3´´ brida, inclou juntes, soports i
cargols

 €205,00000

BN12R130 Vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o equivalent DN
80 mm; PN 1.6 MPa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50,
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb
rosques extruides i comformades per laminació en fred, tancament elàstic
amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM,
tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb tractament anticorrosiu, amb tots
els seus accesoris i complements per al seu muntatge, completament
instal·lada i provada. 

 €97,96000

BN31R001 Vàlvula esfera roscada, de DN 3/4´´, PN 16, metàl.lica  €12,14000
BN31R005 Vàlvula esfera roscada  1´´, PN 16, metàl.lica  €16,25000
BN7HR080 Vàlvula hidràulica DN 80 de membrana, cos de fosa dúctil PN 16 brida

-brida, amb vàlvula 3 vies inclou juntes i cargols, no inclou ni pilot regulador
ni solenoide.

 €157,31000

BNE20006 Filtre caçapedres DN 80 PN 16 amb brides d'acer amb revestiment amb
pintura epoxi, cartutx inox amb diàmetre de pas de 4mm i vàlvula de bola
metàlica de desguàs, inclou juntes i cargols

 €141,71000

BNWMU080 Part proporcional de junts i cargols per a vàlvula de comporta amb brides de
DN 80 mm, PN 16

 €10,19000

BNZ10302 Conjunt de portabrides de PEAD DN 90 PN 16, brida boja d'acer, juntes i
cargols

 €26,06000

BNZ10402 Coll de cigne pujada d'acer galvanitzat DN 80 connexió amb brides bojes
amb dos empelts de 1´´ i 3/4´´ mascle i tap roscat 3/4´´ inclou soports, juntes,
cargols

 €154,91000

BNZ10404 Coll de cigne baixada d'acer galvanitzat DN 80 connexió amb brides amb
tres empelts de 2 de 1´´ i 1 de 3/4´´ mascle i 2 derivacions a brida de 3´´,
inclou soports, juntes, cargols.

 €244,91000

Altres conceptes 267,39 €

uGS1MZ032 Conjunt hidrant d'agrupació de 3´´ per més de 5 preses per vàlvula
volumètrica composat per derivació a hidrant amb canonada de PEAD DN
variable, portabrides amb brida boja DN 90 PN 16, vàlvula de comporta de
DN 80 PN 16 amb tancament elàstic amb brides i volant, coll de cigne d'acer
galvanitzat DN 80 de pujada connexió amb brides bojes amb dos empelts de
1'' i 3/4'', dos conjunts de ventosa trifuncional 1'' amb vàlvula esfera metàlica
de 1´´, 2 conjunts manòmetres PN 16, filtre caçapedres de 3'' amb malla inox
amb pas de 4 mm, vàlvula hidràulica de 3'' PN 16 de fosa dúctil amb brides i
vàlvula de tres vies , coll de cigne d'acer galvanitzat DN 80 baixada connexió
amb brides amb empelts de 3/4'' i 2 de 1'' mascles, dues derivacions a 3''
amb brida, vàlvula esfera metàlica 3/4´´, col·lector acer galvanitzat DN 80
amb 8 preses, amb tots els elements necessaris per a la seva instal·lació i
correcte funcionament, instal·lat i provat. No inclou el conjunt vàlvula
volumètrica de les preses parcel·làries.

P- 155  €1.782,40

BFB1R709 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 90 mm, PN 16, inclòs p.p.
de peces especials i accessoris

 €24,70000

BJM3RR01 Ventosa trifuncional roscada 1´´ PN 16 amb cos de nylon reforçat, base i
rosca de llautó.

 €153,28000

BJM5U005 Conjunt manòmetre de glicerina PN 16 amb rosca 1/4´´ , te derivació acer
galvanitzat 1´´, enllaç doble rosca acer galvanitzat 1´´,reducció de 1 a 1/4´´ i
altres elements de connexió

 €33,60000

BJSMR088 Col.lector inferior d'acer galvanitzat DN 80 amb 5 preses per a vàlvules
volumètriques de 1 1/2´´ rosca, 2´´ rosca i 3´´ brida, inclou juntes, soports i
cargols

 €410,00000
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BN12R130 Vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o equivalent DN
80 mm; PN 1.6 MPa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50,
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb
rosques extruides i comformades per laminació en fred, tancament elàstic
amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM,
tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb tractament anticorrosiu, amb tots
els seus accesoris i complements per al seu muntatge, completament
instal·lada i provada. 

 €97,96000

BN31R001 Vàlvula esfera roscada, de DN 3/4´´, PN 16, metàl.lica  €12,14000
BN31R005 Vàlvula esfera roscada  1´´, PN 16, metàl.lica  €32,50000
BN7HR080 Vàlvula hidràulica DN 80 de membrana, cos de fosa dúctil PN 16 brida

-brida, amb vàlvula 3 vies inclou juntes i cargols, no inclou ni pilot regulador
ni solenoide.

 €157,31000

BNE20006 Filtre caçapedres DN 80 PN 16 amb brides d'acer amb revestiment amb
pintura epoxi, cartutx inox amb diàmetre de pas de 4mm i vàlvula de bola
metàlica de desguàs, inclou juntes i cargols

 €141,71000

BNWMU080 Part proporcional de junts i cargols per a vàlvula de comporta amb brides de
DN 80 mm, PN 16

 €10,19000

BNZ10302 Conjunt de portabrides de PEAD DN 90 PN 16, brida boja d'acer, juntes i
cargols

 €26,06000

BNZ10402 Coll de cigne pujada d'acer galvanitzat DN 80 connexió amb brides bojes
amb dos empelts de 1´´ i 3/4´´ mascle i tap roscat 3/4´´ inclou soports, juntes,
cargols

 €154,91000

BNZ10404 Coll de cigne baixada d'acer galvanitzat DN 80 connexió amb brides amb
tres empelts de 2 de 1´´ i 1 de 3/4´´ mascle i 2 derivacions a brida de 3´´,
inclou soports, juntes, cargols.

 €244,91000

Altres conceptes 283,13 €

uGS1VZ030 Conjunt vàlvula volumètrica 3´´ per una presa, composat per vàlvula de
comporta amb brides DN 80; PN 1,6 Mpa amb volant, cos i tapa en fosa
dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox
AISI 420 amb rosques extruides i conformades per laminació en fred,
tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida
amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8.8 amb tractament
anticorrosiu i vàlvula volumètrica roscada de fosa dúctil amb recobriment
mínim amb epoxi de 150 micres, contadora de DN 80'' d'eix vertical, amb
vàlvula de 3 vies i emisor de polsos, amb tots els elements necessaris per a
la seva instal·lació, incloent conjunt de microventosa antibuit de 1/2'' amb cos
de plàstic i vàlvula d'esfera metàlica de 1/2'', inclou collaret de presa i
accessoris; connexió a la xarxa i correcte funcionament, instal·lat i provat. 

P- 156  €592,09

BJMVR030 Vàlvula volumètrica amb brides de fosa dúctil amb recobriment mínim amb
epoxi de 150 micres, composta per comptador woltman eix vertical de
transmisió magnètica i vàlvula hidràulica accionada per diafragma, de
DN80'', amb vàlvula de 3 vies i emisor de polsos, inclou juntes i cargols

 €382,91000

BN12R130 Vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o equivalent DN
80 mm; PN 1.6 MPa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50,
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb
rosques extruides i comformades per laminació en fred, tancament elàstic
amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM,
tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb tractament anticorrosiu, amb tots
els seus accesoris i complements per al seu muntatge, completament
instal·lada i provada. 

 €97,96000

BNWMU080 Part proporcional de junts i cargols per a vàlvula de comporta amb brides de
DN 80 mm, PN 16

 €10,19000

BNZ10301 Conjunt de portabrides de PEAD DN 80 PN 16, brida boja d'acer, juntes i
cargols

 €22,72000

GS1BR001 Conjunt de microventosa antibuit de 1/2'' amb cos de plàstic i vàlvula
d'esfera metàlica de 1/2'', inclou collaret de presa i accessoris i complements
de muntatge, instal·lat i provat.

 €30,29000

Altres conceptes 48,02 €
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uGS1VZ031 Conjunt vàlvula volumètrica 3´´, per dues preses, composat per vàlvula de
comporta amb brides DN 80; PN 1,6 Mpa amb volant, cos i tapa en fosa
dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox
AISI 420 amb rosques extruides i conformades per laminació en fred,
tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida
amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8.8 amb tractament
anticorrosiu i vàlvula volumètrica roscada de fosa dúctil amb recobriment
mínim amb epoxi de 150 micres, contadora de DN 80'' d'eix vertical, amb
vàlvula de 3 vies i emisor de polsos, amb tots els elements necessaris per a
la seva instal·lació, incloent conjunt de microventosa antibuit de 1/2'' amb cos
de plàstic i vàlvula d'esfera metàlica de 1/2'', inclou collaret de presa i
accessoris; connexió a la xarxa i correcte funcionament, instal·lat i provat. 

P- 157  €1.184,18

BJMVR030 Vàlvula volumètrica amb brides de fosa dúctil amb recobriment mínim amb
epoxi de 150 micres, composta per comptador woltman eix vertical de
transmisió magnètica i vàlvula hidràulica accionada per diafragma, de
DN80'', amb vàlvula de 3 vies i emisor de polsos, inclou juntes i cargols

 €765,82000

BN12R130 Vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o equivalent DN
80 mm; PN 1.6 MPa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50,
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb
rosques extruides i comformades per laminació en fred, tancament elàstic
amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM,
tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb tractament anticorrosiu, amb tots
els seus accesoris i complements per al seu muntatge, completament
instal·lada i provada. 

 €195,92000

BNWMU080 Part proporcional de junts i cargols per a vàlvula de comporta amb brides de
DN 80 mm, PN 16

 €20,38000

BNZ10301 Conjunt de portabrides de PEAD DN 80 PN 16, brida boja d'acer, juntes i
cargols

 €45,44000

GS1BR001 Conjunt de microventosa antibuit de 1/2'' amb cos de plàstic i vàlvula
d'esfera metàlica de 1/2'', inclou collaret de presa i accessoris i complements
de muntatge, instal·lat i provat.

 €60,58000

Altres conceptes 96,04 €

uGS1VZ032 Conjunt vàlvula volumètrica 3´´ per tres preses, composat per vàlvula de
comporta amb brides DN 80; PN 1,6 Mpa amb volant, cos i tapa en fosa
dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox
AISI 420 amb rosques extruides i conformades per laminació en fred,
tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida
amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8.8 amb tractament
anticorrosiu i vàlvula volumètrica roscada de fosa dúctil amb recobriment
mínim amb epoxi de 150 micres, contadora de DN 80'' d'eix vertical, amb
vàlvula de 3 vies i emisor de polsos, amb tots els elements necessaris per a
la seva instal·lació, incloent conjunt de microventosa antibuit de 1/2'' amb cos
de plàstic i vàlvula d'esfera metàlica de 1/2'', inclou collaret de presa i
accessoris; connexió a la xarxa i correcte funcionament, instal·lat i provat. 

P- 158  €1.776,27

BJMVR030 Vàlvula volumètrica amb brides de fosa dúctil amb recobriment mínim amb
epoxi de 150 micres, composta per comptador woltman eix vertical de
transmisió magnètica i vàlvula hidràulica accionada per diafragma, de
DN80'', amb vàlvula de 3 vies i emisor de polsos, inclou juntes i cargols

 €1.148,73000

BN12R130 Vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o equivalent DN
80 mm; PN 1.6 MPa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50,
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb
rosques extruides i comformades per laminació en fred, tancament elàstic
amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM,
tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb tractament anticorrosiu, amb tots
els seus accesoris i complements per al seu muntatge, completament
instal·lada i provada. 

 €293,88000

BNWMU080 Part proporcional de junts i cargols per a vàlvula de comporta amb brides de
DN 80 mm, PN 16

 €30,57000

BNZ10301 Conjunt de portabrides de PEAD DN 80 PN 16, brida boja d'acer, juntes i
cargols

 €68,16000

GS1BR001 Conjunt de microventosa antibuit de 1/2'' amb cos de plàstic i vàlvula
d'esfera metàlica de 1/2'', inclou collaret de presa i accessoris i complements
de muntatge, instal·lat i provat.

 €90,87000

Altres conceptes 144,06 €
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uGS1VZ033 Conjunt vàlvula volumètrica 3´´ per quatre preses, composat per vàlvula de
comporta amb brides DN 80; PN 1,6 Mpa amb volant, cos i tapa en fosa
dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox
AISI 420 amb rosques extruides i conformades per laminació en fred,
tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida
amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8.8 amb tractament
anticorrosiu i vàlvula volumètrica roscada de fosa dúctil amb recobriment
mínim amb epoxi de 150 micres, contadora de DN 80'' d'eix vertical, amb
vàlvula de 3 vies i emisor de polsos, amb tots els elements necessaris per a
la seva instal·lació, incloent conjunt de microventosa antibuit de 1/2'' amb cos
de plàstic i vàlvula d'esfera metàlica de 1/2'', inclou collaret de presa i
accessoris; connexió a la xarxa i correcte funcionament, instal·lat i provat. 

P- 159  €2.368,36

BJMVR030 Vàlvula volumètrica amb brides de fosa dúctil amb recobriment mínim amb
epoxi de 150 micres, composta per comptador woltman eix vertical de
transmisió magnètica i vàlvula hidràulica accionada per diafragma, de
DN80'', amb vàlvula de 3 vies i emisor de polsos, inclou juntes i cargols

 €1.531,64000

BN12R130 Vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o equivalent DN
80 mm; PN 1.6 MPa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50,
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb
rosques extruides i comformades per laminació en fred, tancament elàstic
amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM,
tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb tractament anticorrosiu, amb tots
els seus accesoris i complements per al seu muntatge, completament
instal·lada i provada. 

 €391,84000

BNWMU080 Part proporcional de junts i cargols per a vàlvula de comporta amb brides de
DN 80 mm, PN 16

 €40,76000

BNZ10301 Conjunt de portabrides de PEAD DN 80 PN 16, brida boja d'acer, juntes i
cargols

 €90,88000

GS1BR001 Conjunt de microventosa antibuit de 1/2'' amb cos de plàstic i vàlvula
d'esfera metàlica de 1/2'', inclou collaret de presa i accessoris i complements
de muntatge, instal·lat i provat.

 €121,16000

Altres conceptes 192,08 €

uGS1VZ034 Conjunt vàlvula volumètrica 3´´ per cinc preses, composat per vàlvula de
comporta amb brides DN 80; PN 1,6 Mpa amb volant, cos i tapa en fosa
dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox
AISI 420 amb rosques extruides i conformades per laminació en fred,
tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida
amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8.8 amb tractament
anticorrosiu i vàlvula volumètrica roscada de fosa dúctil amb recobriment
mínim amb epoxi de 150 micres, contadora de DN 80'' d'eix vertical, amb
vàlvula de 3 vies i emisor de polsos, amb tots els elements necessaris per a
la seva instal·lació, incloent conjunt de microventosa antibuit de 1/2'' amb cos
de plàstic i vàlvula d'esfera metàlica de 1/2'', inclou collaret de presa i
accessoris; connexió a la xarxa i correcte funcionament, instal·lat i provat. 

P- 160  €2.960,45

BJMVR030 Vàlvula volumètrica amb brides de fosa dúctil amb recobriment mínim amb
epoxi de 150 micres, composta per comptador woltman eix vertical de
transmisió magnètica i vàlvula hidràulica accionada per diafragma, de
DN80'', amb vàlvula de 3 vies i emisor de polsos, inclou juntes i cargols

 €1.914,55000

BN12R130 Vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o equivalent DN
80 mm; PN 1.6 MPa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50,
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb
rosques extruides i comformades per laminació en fred, tancament elàstic
amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM,
tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb tractament anticorrosiu, amb tots
els seus accesoris i complements per al seu muntatge, completament
instal·lada i provada. 

 €489,80000

BNWMU080 Part proporcional de junts i cargols per a vàlvula de comporta amb brides de
DN 80 mm, PN 16

 €50,95000

BNZ10301 Conjunt de portabrides de PEAD DN 80 PN 16, brida boja d'acer, juntes i
cargols

 €113,60000

GS1BR001 Conjunt de microventosa antibuit de 1/2'' amb cos de plàstic i vàlvula
d'esfera metàlica de 1/2'', inclou collaret de presa i accessoris i complements
de muntatge, instal·lat i provat.

 €151,45000

Altres conceptes 240,10 €
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uGS1VZ035 Conjunt vàlvula volumètrica 3´´ per sis preses, composat per vàlvula de
comporta amb brides DN 80; PN 1,6 Mpa amb volant, cos i tapa en fosa
dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox
AISI 420 amb rosques extruides i conformades per laminació en fred,
tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida
amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8.8 amb tractament
anticorrosiu i vàlvula volumètrica roscada de fosa dúctil amb recobriment
mínim amb epoxi de 150 micres, contadora de DN 80'' d'eix vertical, amb
vàlvula de 3 vies i emisor de polsos, amb tots els elements necessaris per a
la seva instal·lació, incloent conjunt de microventosa antibuit de 1/2'' amb cos
de plàstic i vàlvula d'esfera metàlica de 1/2'', inclou collaret de presa i
accessoris; connexió a la xarxa i correcte funcionament, instal·lat i provat. 

P- 161  €3.552,54

BJMVR030 Vàlvula volumètrica amb brides de fosa dúctil amb recobriment mínim amb
epoxi de 150 micres, composta per comptador woltman eix vertical de
transmisió magnètica i vàlvula hidràulica accionada per diafragma, de
DN80'', amb vàlvula de 3 vies i emisor de polsos, inclou juntes i cargols

 €2.297,46000

BN12R130 Vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o equivalent DN
80 mm; PN 1.6 MPa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50,
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb
rosques extruides i comformades per laminació en fred, tancament elàstic
amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM,
tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb tractament anticorrosiu, amb tots
els seus accesoris i complements per al seu muntatge, completament
instal·lada i provada. 

 €587,76000

BNWMU080 Part proporcional de junts i cargols per a vàlvula de comporta amb brides de
DN 80 mm, PN 16

 €61,14000

BNZ10301 Conjunt de portabrides de PEAD DN 80 PN 16, brida boja d'acer, juntes i
cargols

 €136,32000

GS1BR001 Conjunt de microventosa antibuit de 1/2'' amb cos de plàstic i vàlvula
d'esfera metàlica de 1/2'', inclou collaret de presa i accessoris i complements
de muntatge, instal·lat i provat.

 €181,74000

Altres conceptes 288,12 €

uGS1VZ036 Conjunt vàlvula volumètrica 3´´ per set preses, composat per vàlvula de
comporta amb brides DN 80; PN 1,6 Mpa amb volant, cos i tapa en fosa
dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox
AISI 420 amb rosques extruides i conformades per laminació en fred,
tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida
amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8.8 amb tractament
anticorrosiu i vàlvula volumètrica roscada de fosa dúctil amb recobriment
mínim amb epoxi de 150 micres, contadora de DN 80'' d'eix vertical, amb
vàlvula de 3 vies i emisor de polsos, amb tots els elements necessaris per a
la seva instal·lació, incloent conjunt de microventosa antibuit de 1/2'' amb cos
de plàstic i vàlvula d'esfera metàlica de 1/2'', inclou collaret de presa i
accessoris; connexió a la xarxa i correcte funcionament, instal·lat i provat. 

P- 162  €4.144,63

BJMVR030 Vàlvula volumètrica amb brides de fosa dúctil amb recobriment mínim amb
epoxi de 150 micres, composta per comptador woltman eix vertical de
transmisió magnètica i vàlvula hidràulica accionada per diafragma, de
DN80'', amb vàlvula de 3 vies i emisor de polsos, inclou juntes i cargols

 €2.680,37000

BN12R130 Vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o equivalent DN
80 mm; PN 1.6 MPa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50,
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb
rosques extruides i comformades per laminació en fred, tancament elàstic
amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM,
tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb tractament anticorrosiu, amb tots
els seus accesoris i complements per al seu muntatge, completament
instal·lada i provada. 

 €685,72000

BNWMU080 Part proporcional de junts i cargols per a vàlvula de comporta amb brides de
DN 80 mm, PN 16

 €71,33000

BNZ10301 Conjunt de portabrides de PEAD DN 80 PN 16, brida boja d'acer, juntes i
cargols

 €159,04000

GS1BR001 Conjunt de microventosa antibuit de 1/2'' amb cos de plàstic i vàlvula
d'esfera metàlica de 1/2'', inclou collaret de presa i accessoris i complements
de muntatge, instal·lat i provat.

 €212,03000

Altres conceptes 336,14 €
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uGS1VZ037 Conjunt vàlvula volumètrica 3´´per vuit preses, composat per vàlvula de
comporta amb brides DN 80; PN 1,6 Mpa amb volant, cos i tapa en fosa
dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox
AISI 420 amb rosques extruides i conformades per laminació en fred,
tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida
amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8.8 amb tractament
anticorrosiu i vàlvula volumètrica roscada de fosa dúctil amb recobriment
mínim amb epoxi de 150 micres, contadora de DN 80'' d'eix vertical, amb
vàlvula de 3 vies i emisor de polsos, amb tots els elements necessaris per a
la seva instal·lació, incloent conjunt de microventosa antibuit de 1/2'' amb cos
de plàstic i vàlvula d'esfera metàlica de 1/2'', inclou collaret de presa i
accessoris; connexió a la xarxa i correcte funcionament, instal·lat i provat. 

P- 163  €4.736,72

BJMVR030 Vàlvula volumètrica amb brides de fosa dúctil amb recobriment mínim amb
epoxi de 150 micres, composta per comptador woltman eix vertical de
transmisió magnètica i vàlvula hidràulica accionada per diafragma, de
DN80'', amb vàlvula de 3 vies i emisor de polsos, inclou juntes i cargols

 €3.063,28000

BN12R130 Vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o equivalent DN
80 mm; PN 1.6 MPa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50,
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb
rosques extruides i comformades per laminació en fred, tancament elàstic
amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM,
tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb tractament anticorrosiu, amb tots
els seus accesoris i complements per al seu muntatge, completament
instal·lada i provada. 

 €783,68000

BNWMU080 Part proporcional de junts i cargols per a vàlvula de comporta amb brides de
DN 80 mm, PN 16

 €81,52000

BNZ10301 Conjunt de portabrides de PEAD DN 80 PN 16, brida boja d'acer, juntes i
cargols

 €181,76000

GS1BR001 Conjunt de microventosa antibuit de 1/2'' amb cos de plàstic i vàlvula
d'esfera metàlica de 1/2'', inclou collaret de presa i accessoris i complements
de muntatge, instal·lat i provat.

 €242,32000

Altres conceptes 384,16 €

uGS1VZ038 Conjunt vàlvula volumètrica 3´´per nou preses, composat per vàlvula de
comporta amb brides DN 80; PN 1,6 Mpa amb volant, cos i tapa en fosa
dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox
AISI 420 amb rosques extruides i conformades per laminació en fred,
tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida
amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8.8 amb tractament
anticorrosiu i vàlvula volumètrica roscada de fosa dúctil amb recobriment
mínim amb epoxi de 150 micres, contadora de DN 80'' d'eix vertical, amb
vàlvula de 3 vies i emisor de polsos, amb tots els elements necessaris per a
la seva instal·lació, incloent conjunt de microventosa antibuit de 1/2'' amb cos
de plàstic i vàlvula d'esfera metàlica de 1/2'', inclou collaret de presa i
accessoris; connexió a la xarxa i correcte funcionament, instal·lat i provat. 

P- 164  €5.328,81

BJMVR030 Vàlvula volumètrica amb brides de fosa dúctil amb recobriment mínim amb
epoxi de 150 micres, composta per comptador woltman eix vertical de
transmisió magnètica i vàlvula hidràulica accionada per diafragma, de
DN80'', amb vàlvula de 3 vies i emisor de polsos, inclou juntes i cargols

 €3.446,19000

BN12R130 Vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o equivalent DN
80 mm; PN 1.6 MPa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50,
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb
rosques extruides i comformades per laminació en fred, tancament elàstic
amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM,
tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb tractament anticorrosiu, amb tots
els seus accesoris i complements per al seu muntatge, completament
instal·lada i provada. 

 €881,64000

BNWMU080 Part proporcional de junts i cargols per a vàlvula de comporta amb brides de
DN 80 mm, PN 16

 €91,71000

BNZ10301 Conjunt de portabrides de PEAD DN 80 PN 16, brida boja d'acer, juntes i
cargols

 €204,48000

GS1BR001 Conjunt de microventosa antibuit de 1/2'' amb cos de plàstic i vàlvula
d'esfera metàlica de 1/2'', inclou collaret de presa i accessoris i complements
de muntatge, instal·lat i provat.

 €272,61000

Altres conceptes 432,18 €
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uGS5TR020 Carret telescopic de desmuntatge de DN 200 i PN 10, fabricat amb virolles
d'acer inox AISI 304 i brides d'acer al carboni. i inclosos tots els materials
necessaris pel muntatge, completament instal.lat i provat

P- 165  €394,67

BNZ10210 Carret telescopic de desmuntatge de DN 200 i PN 16, fabricat amb virolles
d'acer inox AISI 304 i brides d'acer al carboni. i inclosos tots els materials
necessaris pel muntatge

 €335,91000

Altres conceptes 58,76 €

uGS5TR021 Carret telescòpic de desmuntatge DN 150, PN 10, longitud de muntatge 230
mm entre cares, fabricat amb virolles d'acer inox i brides s/din 2501 d'acer al
carboni, inclosos espàrregs d'acer inox a-2 i tots els materials necessaris pel
muntatge, completament instal.lat i provat

P- 166  €283,83

BNZ10203 Carret telescopic de desmuntatge de DN 150 i PN 10, longitud de muntatge
230 mm entre cares, fabricat amb virolles d'acer inox i brides S/DIN 2501
d'acer al carboni. inclosos esparregs d'acer inox a-2, inclosos tots els
materials necessaris pel muntatge

 €238,40000

Altres conceptes 45,43 €

uPFAHRCA Pou d'atac de formigó armat, inclou excavació i transport de terresP- 167  €2.500,00

Sense descomposició 2.500,00 €

uPFAHRCA1 Pou d'atac de formigó armat, inclou excavació i transport de terres, per a
perforació horitzontal de Ø 800 i 900 mm

P- 168  €1.910,00

Sense descomposició 1.910,00 €

uPFAHRCA2 Pou d'atac de formigó armat, inclou excavació i transport de terres per
perforació horitzontal dirigida de canonada Ø 230 mm

P- 169  €875,00

Sense descomposició 875,00 €

uTRAHRCA Transport d'equip i instal·lació i muntatge en fosaP- 170  €1.750,00

Sense descomposició 1.750,00 €

paXPA0Z001 Partida alçada a justificar per desplaçament de línia elèctrica a la Ctra de
Tarragona, S/N Torregrossa, segons pressupost de la companyia Fecsa
Endesa sol·licitud 0271124.

P- 171  €39.044,39

Sense descomposició 39.044,39 €

paXPA900SS Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obraP- 172  €221.526,30

Sense descomposició 221.526,30 €



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estadística de partides 
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:Data:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per import)

30/12/11

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %%ACUM

G222R012 m3 Excavació de terreny no
classificat en rases per a
canonades, de més d'1 m
d'amplària, 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

3,52 238.872,261 7,841 840.830,36 7,84

G22MRZ55 m3 Reblert amb grava de pedrera de
6 a 12 mm en llit i arronyonat
de canonada, estesa i
compactació al 70% de la seva
densitat relativa, fins i tot
el rebliment en massissos
d'ancoratge i nínxols per a
confecció de les juntes,
mesurat sobre perfil teòric

24,02 32.407,020 7,262 778.416,62 15,10

GFB1R616 m Tub de polietilè d'alta
densitat, tipus PE-100, de DN
160 mm per a PN 10 bar, amb
unions termosoldades, inclòs
part proporcional d'accessoris
i peces especials de polietilè,
col·locat al fons de la rasa i
provat

15,46 41.995,440 6,053 649.249,50 21,15

G221R010 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

2,42 203.180,336 4,584 491.696,41 25,74

GFD1R345 m Tub de polièster reforçat amb
fibra de vidre tallada i
enrotllada amb fil continu o
centrifugada, de DN 450 mm, PN
10 bar i SN 5.000, en tubs de 6
m de llargària mínima, inclosa
la part proporcional d'unions
amb perfil d'estanqueïtat,
maniguet de polièster i
accessoris d'unió, completament
muntat i provat

94,24 5.056,153 4,445 476.491,86 30,18

G22LRZ13 m3 Rebliment i compactació de
rases i pous, amb sòl adequat
procedent de la pròpia obra, de
grandària màxima 2 cm, incloent
selecció de terres, estesa,
humectació i compactació al 95%
del PM, segons condicions del
plec de Prescripcions
Tècniques, fins i tot el
rebliment en massissos
d'ancoratge i nínxols per a
confecció de les juntes,
mesurat sobre perfil teòric

3,32 141.902,877 4,396 471.117,55 34,57

Euro
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GFD1R280 m Tub de polièster reforçat amb
fibra tallada i enrotllada amb
fil continu o centrifugada, de
vidre de DN 800 mm, PN 6 bar i
SN 5.000, en tubs de 6 m de
llargària mínima, inclosa la
part proporcional d'unions amb
perfil d'estanqueïtat, maniguet
de polièster i accessoris
d'unió, completament muntat i
provat

181,44 2.595,500 4,397 470.927,52 38,96

GF13Z114 m Tub d'acer amb soldadura
helicoïdal de DN 1200 mm,
diàmetre exterior 1219 mm,
construït a partir de xapa
d'acer del gruix de 7.1 mm , en
tubs de 13.5 m de llargària
mímina i extrems preparats per
a soldar a topall, amb
recobriment exterior de
polipropilè de 2.5 mm de gruix,
segons NFA 49711, revestiment
interior amb pintura epoxi per
a ús alimentari de 400micres de
gruix mínim, segons NFA 49709,
inclòs part proporcional de
junt soldat a topall entre
tubs, radiografies de junt i la
reposició de les proteccions
interior i exterior, segons el
Plec de Prescripcions Tècniques
del projecte i norma API 5L,
completament col.locat i
provat, inclos el transport a
peu d'obra.

450,04 931,210 3,918 419.081,75 42,87

G22LRZ33 m3 Rebliment i compactació de
rases i pous, amb sòl
seleccionat, de grandaria
màxima 2 cm, incloent selecció
de terres, estesa, humectació i
compactació al 95% del PM,
segons condicions del plec de
Prescripcions Tècniques, fins i
tot el rebliment en massissos
d'ancoratge i nínxols per a
confecció de les juntes,
mesurat sobre perfil teòric

7,00 56.596,145 3,699 396.173,02 46,56

GFD1R370 m Tub de polièster reforçat amb
fibra de vidre tallada i
enrotllada amb fil continu o
centrifugada, de DN 700 mm, PN
10 bar i SN 5.000, en tubs de 6
m de llargària mínima, inclosa
la part proporcional d'unions
amb perfil d'estanqueïtat,
maniguet de polièster i
accessoris d'unió, completament
muntat i provat

165,09 1.633,290 2,5110 269.639,85 49,08

Euro
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GFD1R350 m Tub de polièster reforçat amb
fibra de vidre tallada i
enrotllada amb fil continu o
centrifugada, de DN 500 mm, PN
10 bar i SN 5.000, en tubs de 6
m de llargària mínima, inclosa
la part proporcional d'unions
amb perfil d'estanqueïtat,
maniguet de polièster i
accessoris d'unió, completament
muntat i provat

102,79 2.594,920 2,4911 266.731,83 51,57

GR3PU015 m3 Reposició de terra vegetal
procedent de l'obra, incloent
la càrrega, transport des del
lloc d'aplec fins al lloc
d'utilització i l'estesa amb el
reperfilat i acabat final.

1,20 208.297,191 2,3312 249.956,63 53,90

XPA900SS pa Partida alçada a justificar per
la Seguretat i Salut a l'obra

221.526,30 1,000 2,0713 221.526,30 55,96

GFD1R360 m Tub de polièster reforçat amb
fibra de vidre tallada i
enrotllada amb fil continu o
centrifugada, de DN 600 mm, PN
10 bar i SN 5.000, en tubs de 6
m de llargària mínima, inclosa
la part proporcional d'unions
amb perfil d'estanqueïtat,
maniguet de polièster i
accessoris d'unió, completament
muntat i provat

126,38 1.697,310 2,0014 214.506,04 57,96

GS1MZ031 u Conjunt hidrant d'agrupació de
3´´ amb 5 preses per vàlvula
volumètrica, tipus Uramed,
composat per derivació a
hidrant amb canonada de PEAD DN
variable, portabrides amb brida
boja DN 90 PN 16, vàlvula de
comporta de DN 80 PN 16 amb
tancament elàstic amb brides i
volant, coll de cigne d'acer
galvanitzat DN 80 de pujada
connexió amb brides bojes amb
dos empelts de 1'' i 3/4'', dos
conjunts de ventosa
trifuncional 1'' amb vàlvula
esfera metàlica de 1´´, 2
conjunts manòmetres PN 16,
filtre caçapedres de 3'' amb
malla inox amb pas de 4 mm,
vàlvula hidràulica de 3'' PN 16
de fosa dúctil amb brides i
vàlvula de tres vies , coll de
cigne d'acer galvanitzat DN 80
baixada connexió amb brides amb
empelts de 3/4'' i 2 de 1''
mascles, dues derivacions a 3''
amb brida, vàlvula esfera
metàlica 3/4´´, col·lector acer
galvanitzat DN 80 amb 8 preses,
amb tots els elements
necessaris per a la seva
instal·lació i correcte
funcionament, instal·lat i
provat. No inclou el conjunt
vàlvula volumètrica de les
preses parcel·làries.

1.451,97 132,000 1,7915 191.660,04 59,75

Euro
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GFD1R270 m Tub de polièster reforçat amb
fibra tallada i enrotllada amb
fil continu o centrifugada, de
vidre de DN 700 mm, PN 6 bar i
SN 5.000, en tubs de 6 m de
llargària mínima, inclosa la
part proporcional d'unions amb
perfil d'estanqueïtat, maniguet
de polièster i accessoris
d'unió, completament muntat i
provat

152,15 1.244,000 1,7616 189.274,60 61,51

GFB1R611 m Tub de polietilè d'alta
densitat, tipus PE-100, de DN
110 mm per a PN 10 bar, amb
unions termosoldades, inclòs
part proporcional d'accessoris
i peces especials de polietilè,
col·locat al fons de la rasa i
provat

8,56 19.502,050 1,5617 166.937,55 63,07

GFD1R290 m Tub de polièster reforçat amb
fibra de vidre tallada i
enrotllada amb fil continu o
centrifugada, de DN 900 mm, PN
6 bar i SN 5.000, en tubs de 6
m de llargària mínima, inclosa
la part proporcional d'unions
amb perfil d'estanqueïtat,
maniguet de polièster i
accessoris d'unió, completament
muntat i provat

222,87 748,275 1,5518 166.768,05 64,63

GFD1R260 m Tub de polièster reforçat amb
fibra de vidre tallada i
enrotllada amb fil continu o
centrifugada, de DN 600 mm, PN
6 bar i SN 5.000, en tubs de 6
m de llargària mínima, inclosa
la part proporcional d'unions
amb perfil d'estanqueïtat,
maniguet de polièster i
accessoris d'unió, completament
muntat i provat

121,71 1.193,090 1,3519 145.210,98 65,98

GFD1R340 m Tub de polièster reforçat amb
fibra de vidre tallada i
enrotllada amb fil continu o
centrifugada, de DN 400 mm, PN
10 bar i SN 5.000, en tubs de 6
m de llargària mínima, inclosa
la part proporcional d'unions
amb perfil d'estanqueïtat,
maniguet de polièster i
accessoris d'unió, completament
muntat i provat

82,11 1.701,370 1,3020 139.699,49 67,28

GFB1R609 m Tub de polietilè d'alta
densitat, tipus PE-100, de DN
90 mm per a PN 10 bar, amb
unions termosoldades, inclòs
part proporcional d'accessoris
i peces especials de polietilè,
col·locat al fons de la rasa i
provat

6,05 22.241,881 1,2521 134.563,38 68,54

Euro
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GDP90064 u Pericó de formigó HA-25
realitzat in situ, de 2 x 2.5 x
2 m interiors, per a
instal·lació de desguassos.
incloent tapa metàl.lica, peces
auxiliars i elements de tanca ,
i rebliments de solera amb
grava.

2.572,81 48,000 1,1522 123.494,88 69,69

GFA1R240 m Tub de PVC de DN 400 mm, per a
PN 10 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs part
proporcional d'accessoris i
peces especials d'acer amb
protecció contra la corrosió,
col·locat al fons de la rasa i
provat

54,74 2.105,050 1,0723 115.230,44 70,76

XPA900AC pa Partida alçada a justificar de
l'1% del PEM, per a despeses
d'acció cultural, segons Decret
111/1986

107.248,96 1,000 1,0024 107.248,96 71,76

GFC1UZ02 m Inca de tuberia de formigó
armat, clase IV, ASTM, DN-1800
mm, inclosos suports solidaris
i part proporcional de junta de
goma

1.555,00 62,000 0,9025 96.410,00 72,66

GS1MZ032 u Conjunt hidrant d'agrupació de
3´´ per més de 5 preses per
vàlvula volumètrica composat
per derivació a hidrant amb
canonada de PEAD DN variable,
portabrides amb brida boja DN
90 PN 16, vàlvula de comporta
de DN 80 PN 16 amb tancament
elàstic amb brides i volant,
coll de cigne d'acer
galvanitzat DN 80 de pujada
connexió amb brides bojes amb
dos empelts de 1'' i 3/4'', dos
conjunts de ventosa
trifuncional 1'' amb vàlvula
esfera metàlica de 1´´, 2
conjunts manòmetres PN 16,
filtre caçapedres de 3'' amb
malla inox amb pas de 4 mm,
vàlvula hidràulica de 3'' PN 16
de fosa dúctil amb brides i
vàlvula de tres vies , coll de
cigne d'acer galvanitzat DN 80
baixada connexió amb brides amb
empelts de 3/4'' i 2 de 1''
mascles, dues derivacions a 3''
amb brida, vàlvula esfera
metàlica 3/4´´, col·lector acer
galvanitzat DN 80 amb 8 preses,
amb tots els elements
necessaris per a la seva
instal·lació i correcte
funcionament, instal·lat i
provat. No inclou el conjunt
vàlvula volumètrica de les
preses parcel·làries.

1.782,40 52,000 0,8626 92.684,80 73,53

Euro



MODERNITZACIÓ DE LA ZONA REGABLE DELS CANALS D´URGELL.
TTMM D´ARTESA DE LLEIDA, LLEIDA I PUIGVERD DE LLEID A.

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 6Pàg.:Data:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per import)

30/12/11

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %%ACUM

GS1VZ037 u Conjunt vàlvula volumètrica
3´´per vuit preses, composat
per vàlvula de comporta amb
brides DN 80; PN 1,6 Mpa amb
volant, cos i tapa en fosa
dúctil GGG 50, revestiment
mínim amb pintura epoxi de 150
micres, eix inox AISI 420 amb
rosques extruides i conformades
per laminació en fred,
tancament elàstic amb llentia
guiada de fosa GGG 50 totalment
revestida amb EPDM, tornilleria
DIN-912 d'acer qualitat 8.8 amb
tractament anticorrosiu i
vàlvula volumètrica roscada de
fosa dúctil amb recobriment
mínim amb epoxi de 150 micres,
contadora de DN 80'' d'eix
vertical, amb vàlvula de 3 vies
i emisor de polsos, amb tots
els elements necessaris per a
la seva instal·lació, incloent
conjunt de microventosa
antibuit de 1/2'' amb cos de
plàstic i vàlvula d'esfera
metàlica de 1/2'', inclou
collaret de presa i accessoris;
connexió a la xarxa i correcte
funcionament, instal·lat i
provat. 

4.736,72 19,000 0,8427 89.997,68 74,36

GAR5RZ30 u Porta metàl.lica d'una fulla de
2,25x 1 m, amb bastidor de tub
de 80x50 mm i malla de triple
torsió de 50 mm de pas i malla
d'acer galvanitzat i de d 1,5
mm, muntants de 100x100 mm,
passador, pany i pom, incloent
excavacio de pous per a
fonaments de 60x60x60 cm,
formigonat dels pous amb
formigó ha-25, encofrat i
formigonat dels pilars de
suport de 30x30 cm amb formigó
ha-25

464,95 184,000 0,8028 85.550,80 75,16

Euro
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GS1VZ033 u Conjunt vàlvula volumètrica 3´´
per quatre preses, composat per
vàlvula de comporta amb brides
DN 80; PN 1,6 Mpa amb volant,
cos i tapa en fosa dúctil GGG
50, revestiment mínim amb
pintura epoxi de 150 micres,
eix inox AISI 420 amb rosques
extruides i conformades per
laminació en fred, tancament
elàstic amb llentia guiada de
fosa GGG 50 totalment revestida
amb EPDM, tornilleria DIN-912
d'acer qualitat 8.8 amb
tractament anticorrosiu i
vàlvula volumètrica roscada de
fosa dúctil amb recobriment
mínim amb epoxi de 150 micres,
contadora de DN 80'' d'eix
vertical, amb vàlvula de 3 vies
i emisor de polsos, amb tots
els elements necessaris per a
la seva instal·lació, incloent
conjunt de microventosa
antibuit de 1/2'' amb cos de
plàstic i vàlvula d'esfera
metàlica de 1/2'', inclou
collaret de presa i accessoris;
connexió a la xarxa i correcte
funcionament, instal·lat i
provat. 

2.368,36 36,000 0,7929 85.260,96 75,96

GAR1R110 m Tanca metàl·lica de 2 m
d'alçària, formada per malla
d'acer galvanitzat de triple
torsió de 50 mm de pas de malla
i de d 1,5 mm, pals metàl·lics
d'acer galvanitzat, de 48 mm de
diàmetre, separats 3,00 m com a
màxim, incloent excavacio de
pous per als daus de fonament i
formigonat amb formigó hm-20
dels daus de 40x40x40 cm,
tensors, tornapuntes i material
auxiliar

35,37 2.399,380 0,7930 84.866,07 76,75

GFB1R612 m Tub de polietilè d'alta
densitat, tipus PE-100, de DN
125 mm per a PN 10 bar, amb
unions termosoldades, inclòs
part proporcional d'accessoris
i peces especials de polietilè,
col·locat al fons de la rasa i
provat

10,38 8.103,980 0,7831 84.119,31 77,53

G450R4C8 m3 Formigó per a soleres,
fonaments i encepats,
HA-25/P/20/IIa, apte per a
classe d'exposició IIa, inclòs
col·locació, vibrat i curat

92,54 843,737 0,7332 78.079,42 78,26

GN120011 u Vàlvula de comporta manual amb
brides, DN 150 i PN 10 bar, de
cos curt, cos i tapa de
fundició nodular, tancament de
fundició nodular recobert
d'EPDM, inclos junts i
cargoleria, col·locada i
provada.

320,04 212,000 0,6333 67.848,48 78,89

Euro
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GFA1R222 m Tub de PVC de DN 225 mm, per a
PN 10 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs part
proporcional d'accessoris i
peces especials d'acer amb
protecció contra la corrosió,
col·locat al fons de la rasa i
provat

18,42 3.682,853 0,6334 67.838,15 79,53

GFB1R625 m Tub de polietilè d'alta
densitat, tipus PE-100, de DN
250 mm per a PN 10 bar, amb
unions termosoldades, inclòs
part proporcional d'accessoris
i peces especials de polietilè,
col·locat al fons de la rasa i
provat

32,21 2.040,980 0,6135 65.739,97 80,14

GS1VZ035 u Conjunt vàlvula volumètrica 3´´
per sis preses, composat per
vàlvula de comporta amb brides
DN 80; PN 1,6 Mpa amb volant,
cos i tapa en fosa dúctil GGG
50, revestiment mínim amb
pintura epoxi de 150 micres,
eix inox AISI 420 amb rosques
extruides i conformades per
laminació en fred, tancament
elàstic amb llentia guiada de
fosa GGG 50 totalment revestida
amb EPDM, tornilleria DIN-912
d'acer qualitat 8.8 amb
tractament anticorrosiu i
vàlvula volumètrica roscada de
fosa dúctil amb recobriment
mínim amb epoxi de 150 micres,
contadora de DN 80'' d'eix
vertical, amb vàlvula de 3 vies
i emisor de polsos, amb tots
els elements necessaris per a
la seva instal·lació, incloent
conjunt de microventosa
antibuit de 1/2'' amb cos de
plàstic i vàlvula d'esfera
metàlica de 1/2'', inclou
collaret de presa i accessoris;
connexió a la xarxa i correcte
funcionament, instal·lat i
provat. 

3.552,54 18,000 0,6036 63.945,72 80,74

GDP90063 u Pericó prefabricat de 0.6 x 0.6
x 0.65 m interiors, per
acomodament de ventosa
trifuncional. incloent tapa
metàl.lica, peces auxiliars i
elements de tanca , i
rebliments de solera amb grava.

73,11 833,000 0,5737 60.900,63 81,30

GFD1R380 m Tub de polièster reforçat amb
fibra de vidre tallada i
enrotllada amb fil continu o
centrifugada, de DN 800 mm, PN
10 bar i SN 5.000, en tubs de 6
m de llargària mínima, inclosa
la part proporcional d'unions
amb perfil d'estanqueïtat,
maniguet de polièster i
accessoris d'unió, completament
muntat i provat

197,38 292,843 0,5438 57.801,35 81,84

Euro
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GFA1R220 m Tub de PVC de DN 200 mm, per a
PN 10 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs part
proporcional d'accessoris i
peces especials d'acer amb
protecció contra la corrosió,
col·locat al fons de la rasa i
provat

14,87 3.879,333 0,5439 57.685,68 82,38

GN220009 u Conjunt de vàlvula de
seccionament de DN 800 amb dues
ventoses trifuncionals de DN
150, amb 2 vàlvules de purga de
2'' i una vàlvula de bola,
inclosa de formigó HA-25 de
dimensions interiors 2x2 m i
reixa galvanitzada.

14.341,66 4,000 0,5340 57.366,64 82,91

GFC1UZ01 m Clavament horitzontal de tub de
200 mm de diàmetre de PE amb
canonada d'acer, incloent tub
amb part proporcional de
soldadura contínua entre tubs,
elements i feines adients
necessàries per a l'empenta.

265,88 203,000 0,5041 53.973,64 83,42

GS1VZ034 u Conjunt vàlvula volumètrica 3´´
per cinc preses, composat per
vàlvula de comporta amb brides
DN 80; PN 1,6 Mpa amb volant,
cos i tapa en fosa dúctil GGG
50, revestiment mínim amb
pintura epoxi de 150 micres,
eix inox AISI 420 amb rosques
extruides i conformades per
laminació en fred, tancament
elàstic amb llentia guiada de
fosa GGG 50 totalment revestida
amb EPDM, tornilleria DIN-912
d'acer qualitat 8.8 amb
tractament anticorrosiu i
vàlvula volumètrica roscada de
fosa dúctil amb recobriment
mínim amb epoxi de 150 micres,
contadora de DN 80'' d'eix
vertical, amb vàlvula de 3 vies
i emisor de polsos, amb tots
els elements necessaris per a
la seva instal·lació, incloent
conjunt de microventosa
antibuit de 1/2'' amb cos de
plàstic i vàlvula d'esfera
metàlica de 1/2'', inclou
collaret de presa i accessoris;
connexió a la xarxa i correcte
funcionament, instal·lat i
provat. 

2.960,45 18,000 0,5042 53.288,10 83,91

GA452336 m2 Coberta de planxa grecada
d'acer galvanitzat i prelacat
de color standard amb nervis
cada 24 a 28 cm, de gruix 0,6
mm, amb una inèrcia entre 12 i
13 cm4 i un pes entre 5,9 i 6,5
kg/m2, amb pendent inferior a
30 %, col.locada amb fixacions
mecàniques

24,67 2.115,020 0,4943 52.177,54 84,40

Euro
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GFA1R225 m Tub de PVC de DN 250 mm, per a
PN 10 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs part
proporcional d'accessoris i
peces especials d'acer amb
protecció contra la corrosió,
col·locat al fons de la rasa i
provat

22,72 2.274,180 0,4844 51.669,37 84,88

GS1VZ032 u Conjunt vàlvula volumètrica 3´´
per tres preses, composat per
vàlvula de comporta amb brides
DN 80; PN 1,6 Mpa amb volant,
cos i tapa en fosa dúctil GGG
50, revestiment mínim amb
pintura epoxi de 150 micres,
eix inox AISI 420 amb rosques
extruides i conformades per
laminació en fred, tancament
elàstic amb llentia guiada de
fosa GGG 50 totalment revestida
amb EPDM, tornilleria DIN-912
d'acer qualitat 8.8 amb
tractament anticorrosiu i
vàlvula volumètrica roscada de
fosa dúctil amb recobriment
mínim amb epoxi de 150 micres,
contadora de DN 80'' d'eix
vertical, amb vàlvula de 3 vies
i emisor de polsos, amb tots
els elements necessaris per a
la seva instal·lació, incloent
conjunt de microventosa
antibuit de 1/2'' amb cos de
plàstic i vàlvula d'esfera
metàlica de 1/2'', inclou
collaret de presa i accessoris;
connexió a la xarxa i correcte
funcionament, instal·lat i
provat. 

1.776,27 29,000 0,4845 51.511,83 85,36

GFB1R614 m Tub de polietilè d'alta
densitat, tipus PE-100, de DN
140 mm per a PN 10 bar, amb
unions termosoldades, inclòs
part proporcional d'accessoris
i peces especials de polietilè,
col·locat al fons de la rasa i
provat

12,26 3.997,230 0,4646 49.006,04 85,82

Euro
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GS1VZ036 u Conjunt vàlvula volumètrica 3´´
per set preses, composat per
vàlvula de comporta amb brides
DN 80; PN 1,6 Mpa amb volant,
cos i tapa en fosa dúctil GGG
50, revestiment mínim amb
pintura epoxi de 150 micres,
eix inox AISI 420 amb rosques
extruides i conformades per
laminació en fred, tancament
elàstic amb llentia guiada de
fosa GGG 50 totalment revestida
amb EPDM, tornilleria DIN-912
d'acer qualitat 8.8 amb
tractament anticorrosiu i
vàlvula volumètrica roscada de
fosa dúctil amb recobriment
mínim amb epoxi de 150 micres,
contadora de DN 80'' d'eix
vertical, amb vàlvula de 3 vies
i emisor de polsos, amb tots
els elements necessaris per a
la seva instal·lació, incloent
conjunt de microventosa
antibuit de 1/2'' amb cos de
plàstic i vàlvula d'esfera
metàlica de 1/2'', inclou
collaret de presa i accessoris;
connexió a la xarxa i correcte
funcionament, instal·lat i
provat. 

4.144,63 11,000 0,4347 45.590,93 86,25

GN120016 u Vàlvula de comporta manual amb
brides, DN 100 i PN 10 bar, de
cos curt, cos i tapa de
fundició nodular, tancament de
fundició nodular recobert
d'EPDM, inclos junts i
cargoleria, col·locada i
provada.

222,62 187,000 0,3948 41.629,94 86,63

GDP90061 u Pericó prefabricat de 1.8x 1.8x
1.5 m interiors, per
acomodament de ventosa
trifuncional. incloent tapa
metàl.lica, peces auxiliars i
elements de tanca , i
rebliments de solera amb grava.

1.373,42 30,000 0,3849 41.202,60 87,02

XPA0Z001 pa Partida alçada a justificar per
desplaçament de línia elèctrica
a la Ctra de Tarragona, S/N
Torregrossa, segons pressupost
de la companyia Fecsa Endesa
sol·licitud 0271124.

39.044,39 1,000 0,3650 39.044,39 87,38

GN120012 u Vàlvula de comporta manual amb
brides, DN 80 i PN 10 bar, de
cos curt, cos i tapa de
fundició nodular, tancament de
fundició nodular recobert
d'EPDM, inclos junts i
cargoleria, col·locada i
provada.

166,48 234,000 0,3651 38.956,32 87,75

Euro
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GFA1R216 m Tub de PVC de DN 160 mm, per a
PN 10 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs part
proporcional d'accessoris i
peces especials d'acer amb
protecció contra la corrosió,
col·locat al fons de la rasa i
provat

10,23 3.587,670 0,3452 36.701,86 88,09

GN220006 u Conjunt de vàlvula de
seccionament de DN 400 amb dues
ventoses trifuncionals de 2'',
amb 2 vàlvules de purga de 2''
i una vàlvula de bola, inclosa
la valla de tancament de 2 m
d'alçada i llosa de formigó
HA-25 amb malla electrosoldada.

5.870,97 6,000 0,3353 35.225,82 88,42

GS1VZ031 u Conjunt vàlvula volumètrica
3´´, per dues preses, composat
per vàlvula de comporta amb
brides DN 80; PN 1,6 Mpa amb
volant, cos i tapa en fosa
dúctil GGG 50, revestiment
mínim amb pintura epoxi de 150
micres, eix inox AISI 420 amb
rosques extruides i conformades
per laminació en fred,
tancament elàstic amb llentia
guiada de fosa GGG 50 totalment
revestida amb EPDM, tornilleria
DIN-912 d'acer qualitat 8.8 amb
tractament anticorrosiu i
vàlvula volumètrica roscada de
fosa dúctil amb recobriment
mínim amb epoxi de 150 micres,
contadora de DN 80'' d'eix
vertical, amb vàlvula de 3 vies
i emisor de polsos, amb tots
els elements necessaris per a
la seva instal·lació, incloent
conjunt de microventosa
antibuit de 1/2'' amb cos de
plàstic i vàlvula d'esfera
metàlica de 1/2'', inclou
collaret de presa i accessoris;
connexió a la xarxa i correcte
funcionament, instal·lat i
provat. 

1.184,18 29,000 0,3254 34.341,22 88,74

GN220002 u Conjunt de vàlvula de
seccionament de DN 700 amb dues
ventoses trifuncionals de 2'',
amb 2 vàlvules de purga de 2''
i una vàlvula de bola, inclosa
la valla de tancament de 2 m
d'alçada i llosa de formigó
HA-25 amb malla electrosoldada.

11.062,05 3,000 0,3155 33.186,15 89,05

GFA1R140 m Tub de PVC de DN 400 mm, per a
PN 6 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs part
proporcional d'accessoris i
peces especials d'acer amb
protecció contra la corrosió,
col·locat al fons de la rasa i
provat

38,35 857,900 0,3156 32.900,47 89,35

Euro
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GNII0007 u Ventosa trifuncional de DN 150
mm i PN 10, amb boia flotador
en acer inoxidable, amb
tancament incorporat, unió
embridada, completament
instal·lada i provada, incloent
cargols d'acer inoxidable i
junt estanc.

2.924,84 11,000 0,3057 32.173,24 89,65

GFD1R245 m Tub de polièster reforçat amb
fibra de vidre tallada i
enrotllada amb fil continu o
centrifugada, de DN 450 mm, PN
6 bar i SN 5.000, en tubs de 6
m de llargària mínima, inclosa
la part proporcional d'unions
amb perfil d'estanqueïtat,
maniguet de polièster i
accessoris d'unió, completament
muntat i provat

92,27 341,620 0,2958 31.521,28 89,95

GNII0005 u Ventosa trifuncional de DN 100
mm i PN 16, amb boia flotador
en acer inoxidable, amb
tancament incorporat, unió
embridada, completament
instal·lada i provada, incloent
cargols d'acer inoxidable i
junt estanc.

2.239,47 14,000 0,2959 31.352,58 90,24

GFC1UZ04 m Clavament horitzontal de tub de
800 mm de diàmetre de PRFV amb
canonada d'acer, incloent tub
amb part proporcional de
soldadura contínua entre tubs,
elements i feines adients
necessàries per a l'empenta. 

680,15 45,000 0,2960 30.606,75 90,52

GFA1R231 m Tub de PVC de DN 315 mm, per a
PN 10 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs part
proporcional d'accessoris i
peces especials d'acer amb
protecció contra la corrosió,
col·locat al fons de la rasa i
provat

35,52 856,670 0,2861 30.428,92 90,81

GFA1R214 m Tub de PVC de DN 140 mm, per a
PN 10 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs part
proporcional d'accessoris i
peces especials d'acer amb
protecció contra la corrosió,
col·locat al fons de la rasa i
provat

8,37 3.477,409 0,2762 29.105,91 91,08

GFD1R240 m Tub de polièster reforçat amb
fibra de vidre tallada i
enrotllada amb fil continu o
centrifugada, de DN 400 mm, PN
6 bar i SN 5.000, en tubs de 6
m de llargària mínima, inclosa
la part proporcional d'unions
amb perfil d'estanqueïtat,
maniguet de polièster i
accessoris d'unió, completament
muntat i provat

80,86 357,740 0,2763 28.926,86 91,35

Euro
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GN220010 u Conjunt de vàlvula de
seccionament de DN 700 amb dues
ventoses trifuncionals de DN
150, amb 2 vàlvules de purga de
2'' i una vàlvula de bola,
inclosa de formigó HA-25 de
dimensions interiors 2x2 m i
reixa galvanitzada.

14.198,72 2,000 0,2664 28.397,44 91,61

GN220013 u Conjunt de vàlvula de
seccionament de DN 200 amb dues
ventoses trifuncionals de DN
50, amb 2 vàlvules de purga de
2'' i una vàlvula de bola,
inclosa de formigó HA-25 de
dimensions interiors 2.1x1.5 m
i reixa galvanitzada.

3.354,47 8,000 0,2565 26.835,76 91,86

GN220007 u Conjunt de vàlvula de
seccionament de DN 315 amb dues
ventoses trifuncionals de 2'',
amb 2 vàlvules de purga de 2''
i una vàlvula de bola, inclosa
la valla de tancament de 2 m
d'alçada i llosa de formigó
HA-25 amb malla electrosoldada.

5.362,07 5,000 0,2566 26.810,35 92,11

G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres
corrugades de límit elàstic no
menor de 500 N/mm2, col·locat

1,00 26.689,632 0,2567 26.689,63 92,36

GNII0008 u Ventosa trifuncional de DN 200
mm i PN 10/16, amb boia
flotador en acer inoxidable,
amb tancament incorporat, unió
embridada, completament
instal·lada i provada, incloent
cargols d'acer inoxidable i
junt estanc.

4.978,63 5,000 0,2368 24.893,15 92,59

GN120005 u Vàlvula de comporta manual amb
brides, de tancament elàstic,
DN 150 i PN 10 bar, de cos
curt, cos i tapa de fundició
nodular, tancament de fundició
nodular recobert d'EPDM, inclos
junts i cargoleria, col·locada
i provada.

610,65 39,000 0,2269 23.815,35 92,82

GFA1R212 m Tub de PVC de DN 125 mm, per a
PN 10 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs part
proporcional d'accessoris i
peces especials d'acer amb
protecció contra la corrosió,
col·locat al fons de la rasa i
provat

6,89 3.455,490 0,2270 23.808,33 93,04

GN220008 u Conjunt de vàlvula de
seccionament de DN 800 amb dues
ventoses trifuncionals de 2'',
amb 2 vàlvules de purga de 2''
i una vàlvula de bola, inclosa
la valla de tancament de 2 m
d'alçada i llosa de formigó
HA-25 amb malla electrosoldada.

11.410,98 2,000 0,2171 22.821,96 93,25
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GFC1UZ03 m Clavament horitzontal de tub de
700 mm de diàmetre de PRFV amb
canonada d'acer, incloent tub
amb part proporcional de
soldadura contínua entre tubs,
elements i feines adients
necessàries per a l'empenta. 

499,80 45,000 0,2172 22.491,00 93,46

GS1VZ038 u Conjunt vàlvula volumètrica
3´´per nou preses, composat per
vàlvula de comporta amb brides
DN 80; PN 1,6 Mpa amb volant,
cos i tapa en fosa dúctil GGG
50, revestiment mínim amb
pintura epoxi de 150 micres,
eix inox AISI 420 amb rosques
extruides i conformades per
laminació en fred, tancament
elàstic amb llentia guiada de
fosa GGG 50 totalment revestida
amb EPDM, tornilleria DIN-912
d'acer qualitat 8.8 amb
tractament anticorrosiu i
vàlvula volumètrica roscada de
fosa dúctil amb recobriment
mínim amb epoxi de 150 micres,
contadora de DN 80'' d'eix
vertical, amb vàlvula de 3 vies
i emisor de polsos, amb tots
els elements necessaris per a
la seva instal·lació, incloent
conjunt de microventosa
antibuit de 1/2'' amb cos de
plàstic i vàlvula d'esfera
metàlica de 1/2'', inclou
collaret de presa i accessoris;
connexió a la xarxa i correcte
funcionament, instal·lat i
provat. 

5.328,81 4,000 0,2073 21.315,24 93,66

GN220004 u Conjunt de vàlvula de
seccionament de DN 500 amb dues
ventoses trifuncionals de 2'',
amb 2 vàlvules de purga de 2''
i una vàlvula de bola, inclosa
la valla de tancament de 2 m
d'alçada i llosa de formigó
HA-25 amb malla electrosoldada.

7.040,22 3,000 0,2074 21.120,66 93,86

GFD1R250 m Tub de polièster reforçat amb
fibra tallada i enrotllada amb
fil continu o centrifugada, de
vidre de DN 500 mm, PN 6 bar i
SN 5.000, en tubs de 6 m de
llargària mínima, inclosa la
part proporcional d'unions amb
perfil d'estanqueïtat, maniguet
de polièster i accessoris
d'unió, completament muntat i
provat

95,61 217,980 0,1975 20.841,07 94,05

GNII0001 u Ventosa trifuncional de DN 50
mm i PN 10, amb boia flotador
en acer inoxidable, amb
tancament incorporat, unió
embridada, completament
instal·lada i provada, incloent
cargols d'acer inoxidable i
junt estanc.

429,66 48,000 0,1976 20.623,68 94,24
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GFC1UZ05 m Clavament horitzontal de tub de
400 mm de diàmetre de PE amb
canonada d'acer, incloent tub
amb part proporcional de
soldadura contínua entre tubs,
elements i feines adients
necessàries per a l'empenta.

337,23 60,000 0,1977 20.233,80 94,43

GDP90060 u Pericó prefabricat de 1.0 x 1.0
x 1.0 m interiors, per
acomodament de ventosa
trifuncional. incloent tapa
metàl.lica, peces auxiliars i
elements de tanca , i
rebliments de solera amb grava.

311,11 65,000 0,1978 20.222,15 94,62

GFA1R131 m Tub de PVC de DN 315 mm, per a
PN 6 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs part
proporcional d'accessoris i
peces especials d'acer amb
protecció contra la corrosió,
col·locat al fons de la rasa i
provat

25,27 784,000 0,1879 19.811,68 94,81

GG10051 u Subministrament i instal·lació
i posta en servei de sistema de
protecció catòdica de canonada
pel sistema d'ànodes de
sacrifici per creuaments en la
línia LAV

18.000,00 1,000 0,1780 18.000,00 94,97

G3Z1R030 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

83,23 211,705 0,1681 17.620,21 95,14

GFB1R550 m Tub de polietilè d'alta
densitat, tipus PE-100, de DN
500 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

86,41 197,000 0,1682 17.022,77 95,30

GFB1R607 m Tub de polietilè d'alta
densitat, tipus PE-100, de DN
75 mm per a PN 10 bar, amb
unions termosoldades, inclòs
part proporcional d'accessoris
i peces especials de polietilè,
col·locat al fons de la rasa i
provat

4,49 3.655,730 0,1583 16.414,23 95,45

GNII0002 u Ventosa trifuncional de DN 80
mm i PN 10/16, amb boia
flotador en acer inoxidable,
amb tancament incorporat, unió
embridada, completament
instal·lada i provada, incloent
cargols d'acer inoxidable i
junt estanc.

965,43 17,000 0,1584 16.412,31 95,60
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GFDAR451 u Derivació de polièster amb
fibra de vidre de DN 450 mm, de
PN 10 bar, amb de DN 110 mm,
inclòs resina, làmines de fibra
de vidre per a la unió de tubs
de polièster amb fibra de
vidre, perfil d'estanqueïtat,
maniguet de polièster i
accessoris d'unió, inclòs un
tram d'1 m de tub del mateix
diàmetre que el de l'accessori
a cadascuna de les unions amb
la canonada principal,
completament muntada i provada

864,40 18,000 0,1585 15.559,20 95,75

GN220012 u Conjunt de vàlvula de
seccionament de DN 500 amb dues
ventoses trifuncionals de DN
100, amb 2 vàlvules de purga de
2'' i una vàlvula de bola,
inclosa de formigó HA-25 de
dimensions interiors 2x2 m i
reixa galvanitzada.

7.420,12 2,000 0,1486 14.840,24 95,89

GFD2N080 u Colze PRFV DN 800 y PN 10,
muntat i col·locat en tuberia

794,72 18,000 0,1387 14.304,96 96,02

G44RR110 kg Acer al carboni A/42b per a
elements de caldereria per a
formigonar, embridada o soldada
amb un nivell de qualitat de
les unions soldades b o c
segons une-en 25817, amb una
qualificació de les soldadures
1, 2 o 3 segons une 14011,
inclòs part proporcional de
brides normalitzades i
mecanitzades, junts de
klingerit o epdm, cargols,
femelles i volanderes zincades
bicromatades i engrassats amb
pasta a base de coure tipus
molycote 7439 de kraft o
equivalent, dimensionada segons
awwa C208-83, protecció contra
la corrosió interior amb tres
capes de hempadur 15130 o
equivalent (375 micres) i amb
una capa d'emprimació hempadur
zinc primer 15360 o equivalent
(25 micres) exteriorment,
inclosos tots els materials i
medis auxiliars necessaris pel
seu muntatge i col·locació,
completament instal.lada i
provada

5,44 2.624,500 0,1388 14.277,28 96,15

GN120013 u Vàlvula de comporta manual amb
brides, DN 200 i PN 10 bar, de
cos curt, cos i tapa de
fundició nodular, tancament de
fundició nodular recobert
d'EPDM, inclos junts i
cargoleria, col·locada i
provada.

481,53 29,000 0,1389 13.964,37 96,28
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GN220001 u Conjunt de vàlvula de
seccionament de DN 900 amb dues
ventoses trifuncionals de 2'',
amb 2 vàlvules de purga de 2''
i una vàlvula de bola, inclosa
la valla de tancament de 2 m
d'alçada i llosa de formigó
HA-25 amb malla electrosoldada.

13.128,47 1,000 0,1290 13.128,47 96,40

G22MR050 m3 Reblert amb sorra de 2 a 5 mm
en llit i arronyonat de
canonada, estesa i compactació
al 70% de la seva densitat
relativa, fins i tot el
rebliment en massissos
d'ancoratge i nínxols per a
confecció de les juntes,
mesurat sobre perfil teòric

21,40 601,416 0,1291 12.870,30 96,52

G21RZ002 u Arrancada d'arbre fruiter
existent, de qualsevol tipus,
inclòs soca, càrrega i
transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador

1,27 10.000,000 0,1292 12.700,00 96,64

GN220005 u Conjunt de vàlvula de
seccionament de DN 450 amb dues
ventoses trifuncionals de 2'',
amb 2 vàlvules de purga de 2''
i una vàlvula de bola, inclosa
la valla de tancament de 2 m
d'alçada i llosa de formigó
HA-25 amb malla electrosoldada.

6.325,62 2,000 0,1293 12.651,24 96,76

GFDAR510 u Derivació de polièster amb
fibra de vidre de DN 500 mm, de
PN 10 bar, amb de DN 110 mm,
inclòs resina, làmines de fibra
de vidre per a la unió de tubs
de polièster amb fibra de
vidre, perfil d'estanqueïtat,
maniguet de polièster i
accessoris d'unió, inclòs un
tram d'1 m de tub del mateix
diàmetre que el de l'accessori
a cadascuna de les unions amb
la canonada principal,
completament muntada i provada

1.039,42 12,000 0,1294 12.473,04 96,88

GFB1R606 m Tub de polietilè d'alta
densitat, tipus PE-100, de DN
63 mm per a PN 10 bar, amb
unions termosoldades, inclòs
part proporcional d'accessoris
i peces especials de polietilè,
col·locat al fons de la rasa i
provat

3,59 3.336,920 0,1195 11.979,54 96,99
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GS1VZ030 u Conjunt vàlvula volumètrica 3´´
per una presa, composat per
vàlvula de comporta amb brides
DN 80; PN 1,6 Mpa amb volant,
cos i tapa en fosa dúctil GGG
50, revestiment mínim amb
pintura epoxi de 150 micres,
eix inox AISI 420 amb rosques
extruides i conformades per
laminació en fred, tancament
elàstic amb llentia guiada de
fosa GGG 50 totalment revestida
amb EPDM, tornilleria DIN-912
d'acer qualitat 8.8 amb
tractament anticorrosiu i
vàlvula volumètrica roscada de
fosa dúctil amb recobriment
mínim amb epoxi de 150 micres,
contadora de DN 80'' d'eix
vertical, amb vàlvula de 3 vies
i emisor de polsos, amb tots
els elements necessaris per a
la seva instal·lació, incloent
conjunt de microventosa
antibuit de 1/2'' amb cos de
plàstic i vàlvula d'esfera
metàlica de 1/2'', inclou
collaret de presa i accessoris;
connexió a la xarxa i correcte
funcionament, instal·lat i
provat. 

592,09 20,000 0,1196 11.841,80 97,10

GS5TR021 u Carret telescòpic de
desmuntatge DN 150, PN 10,
longitud de muntatge 230 mm
entre cares, fabricat amb
virolles d'acer inox i brides
s/din 2501 d'acer al carboni,
inclosos espàrregs d'acer inox
a-2 i tots els materials
necessaris pel muntatge,
completament instal.lat i
provat

283,83 39,000 0,1097 11.069,37 97,20

GFD2N045 u Colze PRFV DN 450 i PN 10,
muntat i col·locat en tuberia

480,77 22,000 0,1098 10.576,94 97,30

GN220011 u Conjunt de vàlvula de
seccionament de DN 400 amb dues
ventoses trifuncionals de DN
80, amb 2 vàlvules de purga de
2'' i una vàlvula de bola,
inclosa de formigó HA-25 de
dimensions interiors 2.1x1.5 m
i reixa galvanitzada.

5.144,11 2,000 0,1099 10.288,22 97,40

GFA1R114 m Tub de PVC de DN 140 mm, per a
PN 6 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs part
proporcional d'accessoris i
peces especials d'acer amb
protecció contra la corrosió,
col·locat al fons de la rasa i
provat

6,43 1.595,450 0,10100 10.258,74 97,49
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GFB1R631 m Tub de polietilè d'alta
densitat, tipus PE-100, de DN
315 mm per a PN 10 bar, amb
unions termosoldades, inclòs
part proporcional d'accessoris
i peces especials de polietilè,
col·locat al fons de la rasa i
provat

49,95 198,570 0,09101 9.918,57 97,59

FM213228 U Boca de reg soterrada DN 50
muntat .

236,57 41,000 0,09102 9.699,37 97,68

GFA1R112 m Tub de PVC de DN 125 mm, per a
PN 6 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs part
proporcional d'accessoris i
peces especials d'acer amb
protecció contra la corrosió,
col·locat al fons de la rasa i
provat

5,36 1.710,671 0,09103 9.169,20 97,76

GFD2N060 u Colze PRFV DN 600 i PN 10,
muntat i col·locat en tuberia

597,29 15,000 0,08104 8.959,35 97,85

GN120008 u Vàlvula de comporta manual amb
brides, DN 125 i PN 10 bar, de
cos curt, cos i tapa de
fundició nodular, tancament de
fundició nodular recobert
d'EPDM, inclos junts i
cargoleria, col·locada i
provada.

271,73 32,000 0,08105 8.695,36 97,93

GN220003 u Conjunt de vàlvula de
seccionament de DN 600 amb dues
ventoses trifuncionals de 2'',
amb 2 vàlvules de purga de 2''
i una vàlvula de bola, inclosa
la valla de tancament de 2 m
d'alçada i llosa de formigó
HA-25 amb malla electrosoldada.

8.543,06 1,000 0,08106 8.543,06 98,01

GFB1R563 m Tub de polietilè d'alta
densitat, tipus PE-100, de DN
630 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

130,52 59,000 0,07107 7.700,68 98,08

GFD2N070 u Colze PRFV DN 700 i PN 10,
muntat i col·locat en tuberia

697,68 11,000 0,07108 7.674,48 98,15

GFDAR810 u Derivació de polièster amb
fibra de vidre de DN 800 mm, de
PN 10 bar, amb de DN 100 mm,
inclòs con de reducció de
900-700, resina, làmines de
fibra de vidre per a la unió de
tubs de polièster amb fibra de
vidre, perfil d'estanqueïtat,
maniguet de polièster i
accessoris d'unió, inclòs un
tram d'1 m de tub del mateix
diàmetre que el de l'accessori
a cadascuna de les unions amb
la canonada principal,
completament muntada i provada

838,10 9,000 0,07109 7.542,90 98,22
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GF13BH1S u Fabricació i muntatge de boca
d'home de DN 800 i PN 10 a
partir de tub d'acer soldat
helicoidalment. construït a
partir de xapa d'acer del gruix
necessari perquè tenint en
compte les toleràncies en menys
admeses per la norma aplicada,
el gruix mínim real del tub
fabricat no sigui mai inferior
al gruix nominal calculat, en
tubs de 12 m de llargària
mímina i extrems preparats per
a soldar a topall, amb
recobriment exterior de
polipropilè extrussionat amb
tres (3) capes, segons NFA
49711, revestiment interior amb
pintura epoxi per a ús
alimentari de 400micres de
gruix mínim, segons NFA 49709,
inclòs part proporcional de
junt soldat a topall entre
tubs, radiografies de junt i la
reposició de les proteccions
interior i exterior, segons el
Plec de Prescripcions Tècniques
del projecte i norma API 5L,
completament col.locat i provat

3.700,64 2,000 0,07110 7.401,28 98,29

GFDAR710 u Derivació de polièster amb
fibra de vidre de DN 700 mm, de
PN 10 bar, amb de DN 100 mm,
inclòs resina, làmines de fibra
de vidre per a la unió de tubs
de polièster amb fibra de
vidre, perfil d'estanqueïtat,
maniguet de polièster i
accessoris d'unió, inclòs un
tram d'1 m de tub del mateix
diàmetre que el de l'accessori
a cadascuna de les unions amb
la canonada principal,
completament muntada i provada

817,05 9,000 0,07111 7.353,45 98,36

GFD2N050 u Colze PRFV DN 500 i PN 10,
muntat i col·locat en tuberia

520,20 14,000 0,07112 7.282,80 98,42

GN120006 u Vàlvula de comporta manual amb
brides, de tancament elàstic,
DN 200 i PN 10 bar, de cos
curt, cos i tapa de fundició
nodular, tancament de fundició
nodular recobert d'EPDM, inclos
junts i cargoleria, col·locada
i provada.

763,83 9,000 0,06113 6.874,47 98,49

GFA1R210 m Tub de PVC de DN 110 mm, per a
PN 10 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs part
proporcional d'accessoris i
peces especials d'acer amb
protecció contra la corrosió,
col·locat al fons de la rasa i
provat

5,74 1.127,013 0,06114 6.469,05 98,55
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GFA1R122 m Tub de PVC de DN 225 mm, per a
PN 6 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs part
proporcional d'accessoris i
peces especials d'acer amb
protecció contra la corrosió,
col·locat al fons de la rasa i
provat

13,29 425,260 0,05115 5.651,71 98,60

G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en
parament vist

34,93 159,200 0,05116 5.560,86 98,65

GFB1R605 m Tub de polietilè d'alta
densitat, tipus PE-100, de DN
50 mm per a PN 10 bar, amb
unions termosoldades, inclòs
part proporcional d'accessoris
i peces especials de polietilè,
col·locat al fons de la rasa i
provat

2,79 1.990,630 0,05117 5.553,86 98,71

GFB1R620 m Tub de polietilè d'alta
densitat, tipus PE-100, de DN
200 mm per a PN 10 bar, amb
unions termosoldades, inclòs
part proporcional d'accessoris
i peces especials de polietilè,
col·locat al fons de la rasa i
provat

21,96 240,870 0,05118 5.289,51 98,76

GFA1R110 m Tub de PVC de DN 110 mm, per a
PN 6 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs part
proporcional d'accessoris i
peces especials d'acer amb
protecció contra la corrosió,
col·locat al fons de la rasa i
provat

4,53 1.116,629 0,05119 5.058,33 98,80

GFDAR740 u Derivació de polièster amb
fibra de vidre de DN 700 mm, de
PN 10 bar, amb de DN 400 mm,
inclòs resina, làmines de fibra
de vidre per a la unió de tubs
de polièster amb fibra de
vidre, perfil d'estanqueïtat,
maniguet de polièster i
accessoris d'unió, inclòs un
tram d'1 m de tub del mateix
diàmetre que el de l'accessori
a cadascuna de les unions amb
la canonada principal,
completament muntada i provada

1.616,08 3,000 0,05120 4.848,24 98,85

GFDAR610 u Derivació de polièster amb
fibra de vidre de DN 600mm, de
PN 10 bar, amb de DN 110 mm,
inclòs resina, làmines de fibra
de vidre per a la unió de tubs
de polièster amb fibra de
vidre, perfil d'estanqueïtat,
maniguet de polièster i
accessoris d'unió, inclòs un
tram d'1 m de tub del mateix
diàmetre que el de l'accessori
a cadascuna de les unions amb
la canonada principal,
completament muntada i provada

805,50 6,000 0,05121 4.833,00 98,89

Euro
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GFDAR516 u Derivació de polièster amb
fibra de vidre de DN 500 mm, de
PN 10 bar, amb de DN 160 mm,
inclòs resina, làmines de fibra
de vidre per a la unió de tubs
de polièster amb fibra de
vidre, perfil d'estanqueïtat,
maniguet de polièster i
accessoris d'unió, inclòs un
tram d'1 m de tub del mateix
diàmetre que el de l'accessori
a cadascuna de les unions amb
la canonada principal,
completament muntada i provada

1.171,93 4,000 0,04122 4.687,72 98,94

FM213229 U Boca de reg soterrada DN 80,
muntat .

310,10 15,000 0,04123 4.651,50 98,98

GFA1R116 m Tub de PVC de DN 160 mm, per a
PN 6 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs part
proporcional d'accessoris i
peces especials d'acer amb
protecció contra la corrosió,
col·locat al fons de la rasa i
provat

7,64 595,100 0,04124 4.546,56 99,02

GFDCZ350 u Con de reducció de polièster
amb fibra de vidre de DN 500 mm
a DN 450 mm, de PN 16 bar,
inclòs resina, làmines de fibra
de vidre per a la unió de tubs
de polièster amb fibra de
vidre, perfil d'estanqueïtat,
maniguet de polièster i
accessoris d'unió, inclòs un
tram d'1 m de tub dels mateixos
diàmetres que els de
l'accessori a cadascuna de les
unions, completament muntat i
provat

1.417,30 3,000 0,04125 4.251,90 99,06

GFDCR245 u Con de reducció de polièster
amb fibra de vidre de DN 450 mm
a DN 400 mm, de PN 10 bar,
inclòs resina, làmines de fibra
de vidre per a la unió de tubs
de polièster amb fibra de
vidre, perfil d'estanqueïtat,
maniguet de polièster i
accessoris d'unió, inclòs un
tram d'1 m de tub dels mateixos
diàmetres que els de
l'accessori a cadascuna de les
unions, completament muntat i
provat

1.055,52 4,000 0,04126 4.222,08 99,10

GN120010 u Vàlvula de comporta manual amb
brides, DN 50 i PN 10 bar, de
cos curt, cos i tapa de
fundició nodular, tancament de
fundició nodular recobert
d'EPDM, inclos junts i
cargoleria, col·locada i
provada.

125,03 33,000 0,04127 4.125,99 99,14
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GFG1R206 m Canonada amb tub de formigó
armat de DN 60 cm, classe II
segons norma ASTM C-76M, amb
unió de campana amb anella
elastomèrica, col·locada al
fons de la rasa i provada,
inclòs refinat de base
d'assentament 

59,41 68,500 0,04128 4.069,59 99,18

GFDAR452 u Derivació de polièster amb
fibra de vidre de DN 450 mm, de
PN 10 bar, amb de DN 160 mm,
inclòs resina, làmines de fibra
de vidre per a la unió de tubs
de polièster amb fibra de
vidre, perfil d'estanqueïtat,
maniguet de polièster i
accessoris d'unió, inclòs un
tram d'1 m de tub del mateix
diàmetre que el de l'accessori
a cadascuna de les unions amb
la canonada principal,
completament muntada i provada

996,11 4,000 0,04129 3.984,44 99,21

GN120014 u Vàlvula de comporta manual amb
brides, DN 65 i PN 10 bar, de
cos curt, cos i tapa de
fundició nodular, tancament de
fundició nodular recobert
d'EPDM, inclos junts i
cargoleria, col·locada i
provada.

135,69 29,000 0,04130 3.935,01 99,25

PFAHRCA1 u Pou d'atac de formigó armat,
inclou excavació i transport de
terres, per a perforació
horitzontal de Ø 800 i 900 mm

1.910,00 2,000 0,04131 3.820,00 99,29

GFDAR540 u Derivació de polièster amb
fibra de vidre de DN 500 mm, de
PN 10 bar, amb de DN 400 mm,
inclòs resina, làmines de fibra
de vidre per a la unió de tubs
de polièster amb fibra de
vidre, perfil d'estanqueïtat,
maniguet de polièster i
accessoris d'unió, inclòs un
tram d'1 m de tub del mateix
diàmetre que el de l'accessori
a cadascuna de les unions amb
la canonada principal,
completament muntada i provada

1.841,84 2,000 0,03132 3.683,68 99,32

GFDAR814 u Derivació de polièster amb
fibra de vidre de DN 800 mm, de
PN 10 bar, amb de DN 140 mm,
inclòs con de reducció de
900-700, resina, làmines de
fibra de vidre per a la unió de
tubs de polièster amb fibra de
vidre, perfil d'estanqueïtat,
maniguet de polièster i
accessoris d'unió, inclòs un
tram d'1 m de tub del mateix
diàmetre que el de l'accessori
a cadascuna de les unions amb
la canonada principal,
completament muntada i provada

906,35 4,000 0,03133 3.625,40 99,35
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GS5TR020 u Carret telescopic de
desmuntatge de DN 200 i PN 10,
fabricat amb virolles d'acer
inox AISI 304 i brides d'acer
al carboni. i inclosos tots els
materials necessaris pel
muntatge, completament
instal.lat i provat

394,67 9,000 0,03134 3.552,03 99,39

TRAHRCA u Transport d'equip i
instal·lació i muntatge en fosa

1.750,00 2,000 0,03135 3.500,00 99,42

GFB1R516 m Tub de polietilè d'alta
densitat, tipus PE-100, de DN
160 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

11,96 286,360 0,03136 3.424,87 99,45

GFDAR731 u Derivació de polièster amb
fibra de vidre de DN 700 mm, de
PN 10 bar, amb de DN 315 mm,
inclòs resina, làmines de fibra
de vidre per a la unió de tubs
de polièster amb fibra de
vidre, perfil d'estanqueïtat,
maniguet de polièster i
accessoris d'unió, inclòs un
tram d'1 m de tub del mateix
diàmetre que el de l'accessori
a cadascuna de les unions amb
la canonada principal,
completament muntada i provada

1.616,08 2,000 0,03137 3.232,16 99,48

GFB1R525 m Tub de polietilè d'alta
densitat, tipus PE-100, de DN
250 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

23,46 128,360 0,03138 3.011,33 99,51

GFA1R120 m Tub de PVC de DN 200 mm, per a
PN 6 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs part
proporcional d'accessoris i
peces especials d'acer amb
protecció contra la corrosió,
col·locat al fons de la rasa i
provat

10,74 268,250 0,03139 2.881,01 99,54

GFDCZ282 u Con de reducció de polièster
amb fibra de vidre de DN 800 mm
a DN600 mm, de PN 10 bar,
inclòs resina, làmines de fibra
de vidre per a la unió de tubs
de polièster amb fibra de
vidre, perfil d'estanqueïtat,
maniguet de polièster i
accessoris d'unió, inclòs un
tram d'1 m de tub dels mateixos
diàmetres que els de
l'accessori a cadascuna de les
unions, completament muntat i
provat

2.757,13 1,000 0,03140 2.757,13 99,56
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GFG1R210 m Canonada amb tub de formigó
armat de DN 100 cm, classe II
segons norma ASTM C-76M, amb
unió de campana amb anella
elastomèrica, col·locada al
fons de la rasa i provada,
inclòs refinat de base
d'assentament 

110,01 25,000 0,03141 2.750,25 99,59

PFAHRCA2 u Pou d'atac de formigó armat,
inclou excavació i transport de
terres per perforació
horitzontal dirigida de
canonada Ø 230 mm

875,00 3,000 0,02142 2.625,00 99,61

GFDCZ281 u Con de reducció de polièster
amb fibra de vidre de DN 700 mm
a DN 500 mm, de PN 10 bar,
inclòs resina, làmines de fibra
de vidre per a la unió de tubs
de polièster amb fibra de
vidre, perfil d'estanqueïtat,
maniguet de polièster i
accessoris d'unió, inclòs un
tram d'1 m de tub dels mateixos
diàmetres que els de
l'accessori a cadascuna de les
unions, completament muntat i
provat

2.506,80 1,000 0,02143 2.506,80 99,64

PFAHRCA u Pou d'atac de formigó armat,
inclou excavació i transport de
terres

2.500,00 1,000 0,02144 2.500,00 99,66

G450R4E8 m3 Formigó per a soleres,
fonaments i encepats,
HA-30/P/20/IIa, apte per a
classe d'exposició IIa, inclòs
col·locació, vibrat i curat

98,91 24,220 0,02145 2.395,60 99,68

GFDCR360 u Con de reducció de polièster
amb fibra de vidre de DN 600 mm
a DN 500 mm, de PN 16 bar,
inclòs resina, làmines de fibra
de vidre per a la unió de tubs
de polièster amb fibra de
vidre, perfil d'estanqueïtat,
maniguet de polièster i
accessoris d'unió, inclòs un
tram d'1 m de tub dels mateixos
diàmetres que els de
l'accessori a cadascuna de les
unions, completament muntat i
provat

1.155,29 2,000 0,02146 2.310,58 99,70

GFDAR820 u Derivació de polièster amb
fibra de vidre de DN 800 mm, de
PN 10 bar, amb de DN 200 mm,
inclòs con de reducció de
900-700, resina, làmines de
fibra de vidre per a la unió de
tubs de polièster amb fibra de
vidre, perfil d'estanqueïtat,
maniguet de polièster i
accessoris d'unió, inclòs un
tram d'1 m de tub del mateix
diàmetre que el de l'accessori
a cadascuna de les unions amb
la canonada principal,
completament muntada i provada

1.063,89 2,000 0,02147 2.127,78 99,72
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GFA1R209 m Tub de PVC de DN 90 mm, per a
PN 10 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs part
proporcional d'accessoris i
peces especials d'acer amb
protecció contra la corrosió,
col·locat al fons de la rasa i
provat

4,97 427,417 0,02148 2.124,26 99,74

GFDCR290 u Con de reducció de polièster
amb fibra de vidre de DN 900 mm
a DN 800 mm, de PN 10 bar,
inclòs resina, làmines de fibra
de vidre per a la unió de tubs
de polièster amb fibra de
vidre, perfil d'estanqueïtat,
maniguet de polièster i
accessoris d'unió, inclòs un
tram d'1 m de tub dels mateixos
diàmetres que els de
l'accessori a cadascuna de les
unions, completament muntat i
provat

1.905,56 1,000 0,02149 1.905,56 99,76

FM213230 U Boca de reg soterrada DN 100,
muntat.

364,19 5,000 0,02150 1.820,95 99,78

GN120009 u Vàlvula de comporta manual amb
brides, DN 40 i PN 10 bar, de
cos curt, cos i tapa de
fundició nodular, tancament de
fundició nodular recobert
d'EPDM, inclos junts i
cargoleria, col·locada i
provada.

119,70 15,000 0,02151 1.795,50 99,80

GFD2N040 u Colze PRFV DN 400 i PN 10,
muntat i col·locat en tuberia

429,80 4,000 0,02152 1.719,20 99,81

E31B3000 kg Acer en barres corrugades B 500
S de límit elàstic >= 500
N/mm2, per a l'armadura de
rases i pous

1,18 1.442,000 0,02153 1.701,56 99,83

GFDAR420 u Derivació de polièster amb
fibra de vidre de DN 400 mm, de
PN 10 bar, amb de DN 200 mm,
inclòs resina, làmines de fibra
de vidre per a la unió de tubs
de polièster amb fibra de
vidre, perfil d'estanqueïtat,
maniguet de polièster i
accessoris d'unió, inclòs un
tram d'1 m de tub del mateix
diàmetre que el de l'accessori
a cadascuna de les unions amb
la canonada principal,
completament muntada i provada

840,20 2,000 0,02154 1.680,40 99,84

GDD1U12S u Pericó de bloc de formigó per a
boca d'home, de dimensions
interiors 2,20 x2,50 i 2,00 m
d'alçada, amb tapa metàl·lica
de dos fulls batents blocable,
arrebossat interior i exterior,
pintat exterior amb pintura
plàstica, segons plànols,
totalment acabat

809,96 2,000 0,02155 1.619,92 99,86
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GFDAR430 u Derivació de polièster amb
fibra de vidre de DN 450 mm, de
PN 10 bar, amb de DN 315 mm,
inclòs resina, làmines de fibra
de vidre per a la unió de tubs
de polièster amb fibra de
vidre, perfil d'estanqueïtat,
maniguet de polièster i
accessoris d'unió, inclòs un
tram d'1 m de tub del mateix
diàmetre que el de l'accessori
a cadascuna de les unions amb
la canonada principal,
completament muntada i provada

1.510,72 1,000 0,01156 1.510,72 99,87

GFDAR410 u Derivació de polièster amb
fibra de vidre de DN 400 mm, de
PN 10 bar, amb de DN 100 mm,
inclòs resina, làmines de fibra
de vidre per a la unió de tubs
de polièster amb fibra de
vidre, perfil d'estanqueïtat,
maniguet de polièster i
accessoris d'unió, inclòs un
tram d'1 m de tub del mateix
diàmetre que el de l'accessori
a cadascuna de les unions amb
la canonada principal,
completament muntada i provada

641,10 2,000 0,01157 1.282,20 99,88

GFA1R125 m Tub de PVC de DN 250 mm, per a
PN 6 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs part
proporcional d'accessoris i
peces especials d'acer amb
protecció contra la corrosió,
col·locat al fons de la rasa i
provat

16,48 76,000 0,01158 1.252,48 99,90

GFDCR280 u Con de reducció de polièster
amb fibra de vidre de DN 800 mm
a DN 700 mm, de PN 10 bar,
inclòs resina, làmines de fibra
de vidre per a la unió de tubs
de polièster amb fibra de
vidre, perfil d'estanqueïtat,
maniguet de polièster i
accessoris d'unió, inclòs un
tram d'1 m de tub dels mateixos
diàmetres que els de
l'accessori a cadascuna de les
unions, completament muntat i
provat

1.138,33 1,000 0,01159 1.138,33 99,91

GFDAR725 u Derivació de polièster amb
fibra de vidre de DN 700 mm, de
PN 10 bar, amb de DN 250 mm,
inclòs resina, làmines de fibra
de vidre per a la unió de tubs
de polièster amb fibra de
vidre, perfil d'estanqueïtat,
maniguet de polièster i
accessoris d'unió, inclòs un
tram d'1 m de tub del mateix
diàmetre que el de l'accessori
a cadascuna de les unions amb
la canonada principal,
completament muntada i provada

1.131,68 1,000 0,01160 1.131,68 99,92
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GFDAR640 u Derivació de polièster amb
fibra de vidre de DN 600 mm, de
PN 10 bar, amb de DN 400 mm,
inclòs resina, làmines de fibra
de vidre per a la unió de tubs
de polièster amb fibra de
vidre, perfil d'estanqueïtat,
maniguet de polièster i
accessoris d'unió, inclòs un
tram d'1 m de tub del mateix
diàmetre que el de l'accessori
a cadascuna de les unions amb
la canonada principal,
completament muntada i provada

1.111,65 1,000 0,01161 1.111,65 99,93

GFDAR453 u Derivació de polièster amb
fibra de vidre de DN 450 mm, de
PN 10 bar, amb de DN 160 mm,
inclòs resina, làmines de fibra
de vidre per a la unió de tubs
de polièster amb fibra de
vidre, perfil d'estanqueïtat,
maniguet de polièster i
accessoris d'unió, inclòs un
tram d'1 m de tub del mateix
diàmetre que el de l'accessori
a cadascuna de les unions amb
la canonada principal,
completament muntada i provada

1.059,40 1,000 0,01162 1.059,40 99,94

GFDAR614 u Derivació de polièster amb
fibra de vidre de DN 600 mm, de
PN 10 bar, amb de DN 200 mm,
inclòs resina, làmines de fibra
de vidre per a la unió de tubs
de polièster amb fibra de
vidre, perfil d'estanqueïtat,
maniguet de polièster i
accessoris d'unió, inclòs un
tram d'1 m de tub del mateix
diàmetre que el de l'accessori
a cadascuna de les unions amb
la canonada principal,
completament muntada i provada

1.037,57 1,000 0,01163 1.037,57 99,95

GFDAR714 u Derivació de polièster amb
fibra de vidre de DN 700 mm, de
PN 10 bar, amb de DN 125 mm,
inclòs resina, làmines de fibra
de vidre per a la unió de tubs
de polièster amb fibra de
vidre, perfil d'estanqueïtat,
maniguet de polièster i
accessoris d'unió, inclòs un
tram d'1 m de tub del mateix
diàmetre que el de l'accessori
a cadascuna de les unions amb
la canonada principal,
completament muntada i provada

890,60 1,000 0,01164 890,60 99,96
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GFDAR616 u Derivació de polièster amb
fibra de vidre de DN 600mm, de
PN 10 bar, amb de DN 160 mm,
inclòs resina, làmines de fibra
de vidre per a la unió de tubs
de polièster amb fibra de
vidre, perfil d'estanqueïtat,
maniguet de polièster i
accessoris d'unió, inclòs un
tram d'1 m de tub del mateix
diàmetre que el de l'accessori
a cadascuna de les unions amb
la canonada principal,
completament muntada i provada

874,56 1,000 0,01165 874,56 99,96

GFDCR270 u Con de reducció de polièster
amb fibra de vidre de DN 700 mm
a DN 600 mm, de PN 10 bar,
inclòs resina, làmines de fibra
de vidre per a la unió de tubs
de polièster amb fibra de
vidre, perfil d'estanqueïtat,
maniguet de polièster i
accessoris d'unió, inclòs un
tram d'1 m de tub dels mateixos
diàmetres que els de
l'accessori a cadascuna de les
unions, completament muntat i
provat

864,12 1,000 0,01166 864,12 99,97

G226R007 m3 Terraplenat amb sòl classificat
i cribat si cal procedent de la
pròpia obra, estesa i
compactació al 90 % del PM,
segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en
tongades de 30 cm de gruix com
a màxim, per terraplens de
canals, sèquies, basses,
embassaments i altre tipus
d'obra hidràulica, mesurat
sobre perfil teòric

1,42 593,000 0,01167 842,06 99,98

GFDAR412 u Derivació de polièster amb
fibra de vidre de DN 400 mm, de
PN 10 bar, amb de DN 125 mm,
inclòs resina, làmines de fibra
de vidre per a la unió de tubs
de polièster amb fibra de
vidre, perfil d'estanqueïtat,
maniguet de polièster i
accessoris d'unió, inclòs un
tram d'1 m de tub del mateix
diàmetre que el de l'accessori
a cadascuna de les unions amb
la canonada principal,
completament muntada i provada

789,31 1,000 0,01168 789,31 99,99

G22MR056 m3 Reblert amb grava de pedrera de
15 a 25 mm en llit i arronyonat
de canonada, estesa i
compactació al 70% de la seva
densitat relativa, fins i tot
el rebliment en massissos
d'ancoratge i nínxols per a
confecció de les juntes,
mesurat sobre perfil teòric

22,79 28,230 0,01169 643,36 99,99

Euro
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GFB1R712 m Tub de polietilè d'alta
densitat, tipus PE-100, de DN
125 mm per a PN 16 bar, amb
unions termosoldades, inclòs
part proporcional d'accessoris
i peces especials de polietilè,
col·locat al fons de la rasa i
provat

14,30 21,790 0,00170 311,60 100,00

GFB1R709 m Tub de polietilè d'alta
densitat, tipus PE-100, de DN
90 mm per a PN 16 bar, amb
unions termosoldades, inclòs
part proporcional d'accessoris
i peces especials de polietilè,
col·locat al fons de la rasa i
provat

7,80 32,720 0,00171 255,22 100,00

GFB1R618 m Tub de polietilè d'alta
densitat, tipus PE-100, de DN
180 mm per a PN 10 bar, amb
unions termosoldades, inclòs
part proporcional d'accessoris
i peces especials de polietilè,
col·locat al fons de la rasa i
provat

18,42 7,650 0,00172 140,91 100,00

GDG3Z374 m Canalitzacio amb quatre tubs de
pvc corrugat de d 110 mm i dau
de recobriment de 30x41 cm amb
formigo h-175 de conssitencia
plàstica

19,85 5,000 0,00173 99,25 100,00

TOTAL: 100,0010.724.895,78

Euro
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OBRA PRESSUPOST  01

SUBOBRA TREBALLS PREVIS01

CAPÍTOL TREBALLS PREVIS01

OBRA ELEMENTAL ESBROSSADA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G221R010 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 - 6)

203.180,3362,42 491.696,41

2 G21RZ002 u Arrancada d'arbre fruiter existent, de qualsevol tipus, inclòs soca,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 5)

10.000,0001,27 12.700,00

OBRA ELEMENTALTOTAL 01.01.01.01 504.396,41

OBRA PRESSUPOST  01

SUBOBRA XARXA CANONADES02

CAPÍTOL XARXA SECUNDARIA01

OBRA ELEMENTAL EXCAVACIONS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G222R012 m3 Excavació de terreny no classificat en rases per a canonades, de
més d'1 m d'amplària, 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 - 7)

158.081,2803,52 556.446,11

OBRA ELEMENTALTOTAL 01.02.01.01 556.446,11

OBRA PRESSUPOST  01

SUBOBRA XARXA CANONADES02

CAPÍTOL XARXA SECUNDARIA01

OBRA ELEMENTAL REBLERTS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G22MRZ55 m3 Reblert amb grava de pedrera de 6 a 12 mm en llit i arronyonat
de canonada, estesa i compactació al 70% de la seva densitat
relativa, fins i tot el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols
per a confecció de les juntes, mesurat sobre perfil teòric (P - 13)

32.407,02024,02 778.416,62

2 G22LRZ33 m3 Rebliment i compactació de rases i pous, amb sòl seleccionat, de
grandaria màxima 2 cm, incloent selecció de terres, estesa,
humectació i compactació al 95% del PM, segons condicions del
plec de Prescripcions Tècniques, fins i tot el rebliment en
massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes,
mesurat sobre perfil teòric (P - 10)

15.101,6207,00 105.711,34

3 G22LRZ13 m3 Rebliment i compactació de rases i pous, amb sòl adequat
procedent de la pròpia obra, de grandària màxima 2 cm, incloent
selecció de terres, estesa, humectació i compactació al 95% del
PM, segons condicions del plec de Prescripcions Tècniques, fins i
tot el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a
confecció de les juntes, mesurat sobre perfil teòric (P - 9)

104.777,2353,32 347.860,42

4 GR3PU015 m3 Reposició de terra vegetal procedent de l'obra, incloent la
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i
l'estesa amb el reperfilat i acabat final. (P - 153)

122.428,8271,20 146.914,59

OBRA ELEMENTALTOTAL 01.02.01.02 1.378.902,97

OBRA PRESSUPOST  01

Euro
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SUBOBRA XARXA CANONADES02

CAPÍTOL XARXA SECUNDARIA01

OBRA ELEMENTAL CANONADES03

ACTIVITAT ASH01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GF13Z114 m Tub d'acer amb soldadura helicoïdal de DN 1200 mm, diàmetre
exterior 1219 mm, construït a partir de xapa d'acer del gruix de
7.1 mm , en tubs de 13.5 m de llargària mímina i extrems
preparats per a soldar a topall, amb recobriment exterior de
polipropilè de 2.5 mm de gruix, segons NFA 49711, revestiment
interior amb pintura epoxi per a ús alimentari de 400micres de
gruix mínim, segons NFA 49709, inclòs part proporcional de junt
soldat a topall entre tubs, radiografies de junt i la reposició de les
proteccions interior i exterior, segons el Plec de Prescripcions
Tècniques del projecte i norma API 5L, completament col.locat i
provat, inclos el transport a peu d'obra. (P - 30)

931,210450,04 419.081,75

2 G44RR110 kg Acer al carboni A/42b per a elements de caldereria per a
formigonar, embridada o soldada amb un nivell de qualitat de les
unions soldades b o c segons une-en 25817, amb una
qualificació de les soldadures 1, 2 o 3 segons une 14011, inclòs
part proporcional de brides normalitzades i mecanitzades, junts
de klingerit o epdm, cargols, femelles i volanderes zincades
bicromatades i engrassats amb pasta a base de coure tipus
molycote 7439 de kraft o equivalent, dimensionada segons awwa
C208-83, protecció contra la corrosió interior amb tres capes de
hempadur 15130 o equivalent (375 micres) i amb una capa
d'emprimació hempadur zinc primer 15360 o equivalent (25
micres) exteriorment, inclosos tots els materials i medis auxiliars
necessaris pel seu muntatge i col·locació, completament
instal.lada i provada (P - 15)

2.624,5005,44 14.277,28

ACTIVITATTOTAL 01.02.01.03.01 433.359,03

OBRA PRESSUPOST  01

SUBOBRA XARXA CANONADES02

CAPÍTOL XARXA SECUNDARIA01

OBRA ELEMENTAL CANONADES03

ACTIVITAT PRFV02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GFD1R240 m Tub de polièster reforçat amb fibra de vidre tallada i enrotllada
amb fil continu o centrifugada, de DN 400 mm, PN 6 bar i SN
5.000, en tubs de 6 m de llargària mínima, inclosa la part
proporcional d'unions amb perfil d'estanqueïtat, maniguet de
polièster i accessoris d'unió, completament muntat i provat (P -
73)

357,74080,86 28.926,86

2 GFD1R245 m Tub de polièster reforçat amb fibra de vidre tallada i enrotllada
amb fil continu o centrifugada, de DN 450 mm, PN 6 bar i SN
5.000, en tubs de 6 m de llargària mínima, inclosa la part
proporcional d'unions amb perfil d'estanqueïtat, maniguet de
polièster i accessoris d'unió, completament muntat i provat (P -
74)

341,62092,27 31.521,28

3 GFD1R250 m Tub de polièster reforçat amb fibra tallada i enrotllada amb fil
continu o centrifugada, de vidre de DN 500 mm, PN 6 bar i SN
5.000, en tubs de 6 m de llargària mínima, inclosa la part
proporcional d'unions amb perfil d'estanqueïtat, maniguet de
polièster i accessoris d'unió, completament muntat i provat (P -
75)

217,98095,61 20.841,07

4 GFD1R260 m Tub de polièster reforçat amb fibra de vidre tallada i enrotllada
amb fil continu o centrifugada, de DN 600 mm, PN 6 bar i SN

1.193,090121,71 145.210,98

Euro
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5.000, en tubs de 6 m de llargària mínima, inclosa la part
proporcional d'unions amb perfil d'estanqueïtat, maniguet de
polièster i accessoris d'unió, completament muntat i provat (P -
76)

5 GFD1R270 m Tub de polièster reforçat amb fibra tallada i enrotllada amb fil
continu o centrifugada, de vidre de DN 700 mm, PN 6 bar i SN
5.000, en tubs de 6 m de llargària mínima, inclosa la part
proporcional d'unions amb perfil d'estanqueïtat, maniguet de
polièster i accessoris d'unió, completament muntat i provat (P -
77)

1.244,000152,15 189.274,60

6 GFD1R280 m Tub de polièster reforçat amb fibra tallada i enrotllada amb fil
continu o centrifugada, de vidre de DN 800 mm, PN 6 bar i SN
5.000, en tubs de 6 m de llargària mínima, inclosa la part
proporcional d'unions amb perfil d'estanqueïtat, maniguet de
polièster i accessoris d'unió, completament muntat i provat (P -
78)

2.595,500181,44 470.927,52

7 GFD1R290 m Tub de polièster reforçat amb fibra de vidre tallada i enrotllada
amb fil continu o centrifugada, de DN 900 mm, PN 6 bar i SN
5.000, en tubs de 6 m de llargària mínima, inclosa la part
proporcional d'unions amb perfil d'estanqueïtat, maniguet de
polièster i accessoris d'unió, completament muntat i provat (P -
79)

748,275222,87 166.768,05

8 GFD1R340 m Tub de polièster reforçat amb fibra de vidre tallada i enrotllada
amb fil continu o centrifugada, de DN 400 mm, PN 10 bar i SN
5.000, en tubs de 6 m de llargària mínima, inclosa la part
proporcional d'unions amb perfil d'estanqueïtat, maniguet de
polièster i accessoris d'unió, completament muntat i provat (P -
80)

1.701,37082,11 139.699,49

9 GFD1R345 m Tub de polièster reforçat amb fibra de vidre tallada i enrotllada
amb fil continu o centrifugada, de DN 450 mm, PN 10 bar i SN
5.000, en tubs de 6 m de llargària mínima, inclosa la part
proporcional d'unions amb perfil d'estanqueïtat, maniguet de
polièster i accessoris d'unió, completament muntat i provat (P -
81)

5.056,15394,24 476.491,86

10 GFD1R350 m Tub de polièster reforçat amb fibra de vidre tallada i enrotllada
amb fil continu o centrifugada, de DN 500 mm, PN 10 bar i SN
5.000, en tubs de 6 m de llargària mínima, inclosa la part
proporcional d'unions amb perfil d'estanqueïtat, maniguet de
polièster i accessoris d'unió, completament muntat i provat (P -
82)

2.594,920102,79 266.731,83

11 GFD1R360 m Tub de polièster reforçat amb fibra de vidre tallada i enrotllada
amb fil continu o centrifugada, de DN 600 mm, PN 10 bar i SN
5.000, en tubs de 6 m de llargària mínima, inclosa la part
proporcional d'unions amb perfil d'estanqueïtat, maniguet de
polièster i accessoris d'unió, completament muntat i provat (P -
83)

1.697,310126,38 214.506,04

12 GFD1R370 m Tub de polièster reforçat amb fibra de vidre tallada i enrotllada
amb fil continu o centrifugada, de DN 700 mm, PN 10 bar i SN
5.000, en tubs de 6 m de llargària mínima, inclosa la part
proporcional d'unions amb perfil d'estanqueïtat, maniguet de
polièster i accessoris d'unió, completament muntat i provat (P -
84)

1.633,290165,09 269.639,85

13 GFD1R380 m Tub de polièster reforçat amb fibra de vidre tallada i enrotllada
amb fil continu o centrifugada, de DN 800 mm, PN 10 bar i SN
5.000, en tubs de 6 m de llargària mínima, inclosa la part
proporcional d'unions amb perfil d'estanqueïtat, maniguet de
polièster i accessoris d'unió, completament muntat i provat (P -
85)

292,843197,38 57.801,35

14 GFDCR290 u Con de reducció de polièster amb fibra de vidre de DN 900 mm a
DN 800 mm, de PN 10 bar, inclòs resina, làmines de fibra de

1,0001.905,56 1.905,56

Euro
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vidre per a la unió de tubs de polièster amb fibra de vidre, perfil
d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unió, inclòs
un tram d'1 m de tub dels mateixos diàmetres que els de
l'accessori a cadascuna de les unions, completament muntat i
provat (P - 117)

15 GFDCZ282 u Con de reducció de polièster amb fibra de vidre de DN 800 mm a
DN600 mm, de PN 10 bar, inclòs resina, làmines de fibra de vidre
per a la unió de tubs de polièster amb fibra de vidre, perfil
d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unió, inclòs
un tram d'1 m de tub dels mateixos diàmetres que els de
l'accessori a cadascuna de les unions, completament muntat i
provat (P - 120)

1,0002.757,13 2.757,13

16 GFDCZ281 u Con de reducció de polièster amb fibra de vidre de DN 700 mm a
DN 500 mm, de PN 10 bar, inclòs resina, làmines de fibra de
vidre per a la unió de tubs de polièster amb fibra de vidre, perfil
d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unió, inclòs
un tram d'1 m de tub dels mateixos diàmetres que els de
l'accessori a cadascuna de les unions, completament muntat i
provat (P - 119)

1,0002.506,80 2.506,80

17 GFDCR280 u Con de reducció de polièster amb fibra de vidre de DN 800 mm a
DN 700 mm, de PN 10 bar, inclòs resina, làmines de fibra de
vidre per a la unió de tubs de polièster amb fibra de vidre, perfil
d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unió, inclòs
un tram d'1 m de tub dels mateixos diàmetres que els de
l'accessori a cadascuna de les unions, completament muntat i
provat (P - 116)

1,0001.138,33 1.138,33

18 GFDCR270 u Con de reducció de polièster amb fibra de vidre de DN 700 mm a
DN 600 mm, de PN 10 bar, inclòs resina, làmines de fibra de
vidre per a la unió de tubs de polièster amb fibra de vidre, perfil
d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unió, inclòs
un tram d'1 m de tub dels mateixos diàmetres que els de
l'accessori a cadascuna de les unions, completament muntat i
provat (P - 115)

1,000864,12 864,12

19 GFDCR360 u Con de reducció de polièster amb fibra de vidre de DN 600 mm a
DN 500 mm, de PN 16 bar, inclòs resina, làmines de fibra de
vidre per a la unió de tubs de polièster amb fibra de vidre, perfil
d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unió, inclòs
un tram d'1 m de tub dels mateixos diàmetres que els de
l'accessori a cadascuna de les unions, completament muntat i
provat (P - 118)

2,0001.155,29 2.310,58

20 GFDCZ350 u Con de reducció de polièster amb fibra de vidre de DN 500 mm a
DN 450 mm, de PN 16 bar, inclòs resina, làmines de fibra de
vidre per a la unió de tubs de polièster amb fibra de vidre, perfil
d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unió, inclòs
un tram d'1 m de tub dels mateixos diàmetres que els de
l'accessori a cadascuna de les unions, completament muntat i
provat (P - 121)

3,0001.417,30 4.251,90

21 GFDCR245 u Con de reducció de polièster amb fibra de vidre de DN 450 mm a
DN 400 mm, de PN 10 bar, inclòs resina, làmines de fibra de
vidre per a la unió de tubs de polièster amb fibra de vidre, perfil
d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unió, inclòs
un tram d'1 m de tub dels mateixos diàmetres que els de
l'accessori a cadascuna de les unions, completament muntat i
provat (P - 114)

4,0001.055,52 4.222,08

22 GFD2N080 u Colze PRFV DN 800 y PN 10, muntat i col·locat en tuberia (P -
91)

18,000794,72 14.304,96

23 GFD2N070 u Colze PRFV DN 700 i PN 10, muntat i col·locat en tuberia (P -
90)

11,000697,68 7.674,48

24 GFD2N060 u Colze PRFV DN 600 i PN 10, muntat i col·locat en tuberia (P -
89)

15,000597,29 8.959,35
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25 GFD2N050 u Colze PRFV DN 500 i PN 10, muntat i col·locat en tuberia (P -
88)

14,000520,20 7.282,80

26 GFD2N045 u Colze PRFV DN 450 i PN 10, muntat i col·locat en tuberia (P -
87)

22,000480,77 10.576,94

27 GFD2N040 u Colze PRFV DN 400 i PN 10, muntat i col·locat en tuberia (P -
86)

4,000429,80 1.719,20

28 GFDAR410 u Derivació de polièster amb fibra de vidre de DN 400 mm, de PN
10 bar, amb de DN 100 mm, inclòs resina, làmines de fibra de
vidre per a la unió de tubs de polièster amb fibra de vidre, perfil
d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unió, inclòs
un tram d'1 m de tub del mateix diàmetre que el de l'accessori a
cadascuna de les unions amb la canonada principal,
completament muntada i provada (P - 92)

2,000641,10 1.282,20

29 GFDAR412 u Derivació de polièster amb fibra de vidre de DN 400 mm, de PN
10 bar, amb de DN 125 mm, inclòs resina, làmines de fibra de
vidre per a la unió de tubs de polièster amb fibra de vidre, perfil
d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unió, inclòs
un tram d'1 m de tub del mateix diàmetre que el de l'accessori a
cadascuna de les unions amb la canonada principal,
completament muntada i provada (P - 93)

1,000789,31 789,31

30 GFDAR420 u Derivació de polièster amb fibra de vidre de DN 400 mm, de PN
10 bar, amb de DN 200 mm, inclòs resina, làmines de fibra de
vidre per a la unió de tubs de polièster amb fibra de vidre, perfil
d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unió, inclòs
un tram d'1 m de tub del mateix diàmetre que el de l'accessori a
cadascuna de les unions amb la canonada principal,
completament muntada i provada (P - 94)

2,000840,20 1.680,40

31 GFDAR430 u Derivació de polièster amb fibra de vidre de DN 450 mm, de PN
10 bar, amb de DN 315 mm, inclòs resina, làmines de fibra de
vidre per a la unió de tubs de polièster amb fibra de vidre, perfil
d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unió, inclòs
un tram d'1 m de tub del mateix diàmetre que el de l'accessori a
cadascuna de les unions amb la canonada principal,
completament muntada i provada (P - 95)

1,0001.510,72 1.510,72

32 GFDAR451 u Derivació de polièster amb fibra de vidre de DN 450 mm, de PN
10 bar, amb de DN 110 mm, inclòs resina, làmines de fibra de
vidre per a la unió de tubs de polièster amb fibra de vidre, perfil
d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unió, inclòs
un tram d'1 m de tub del mateix diàmetre que el de l'accessori a
cadascuna de les unions amb la canonada principal,
completament muntada i provada (P - 96)

18,000864,40 15.559,20

33 GFDAR452 u Derivació de polièster amb fibra de vidre de DN 450 mm, de PN
10 bar, amb de DN 160 mm, inclòs resina, làmines de fibra de
vidre per a la unió de tubs de polièster amb fibra de vidre, perfil
d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unió, inclòs
un tram d'1 m de tub del mateix diàmetre que el de l'accessori a
cadascuna de les unions amb la canonada principal,
completament muntada i provada (P - 97)

4,000996,11 3.984,44

34 GFDAR453 u Derivació de polièster amb fibra de vidre de DN 450 mm, de PN
10 bar, amb de DN 160 mm, inclòs resina, làmines de fibra de
vidre per a la unió de tubs de polièster amb fibra de vidre, perfil
d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unió, inclòs
un tram d'1 m de tub del mateix diàmetre que el de l'accessori a
cadascuna de les unions amb la canonada principal,
completament muntada i provada (P - 98)

1,0001.059,40 1.059,40

35 GFDAR510 u Derivació de polièster amb fibra de vidre de DN 500 mm, de PN
10 bar, amb de DN 110 mm, inclòs resina, làmines de fibra de
vidre per a la unió de tubs de polièster amb fibra de vidre, perfil
d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unió, inclòs

12,0001.039,42 12.473,04
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un tram d'1 m de tub del mateix diàmetre que el de l'accessori a
cadascuna de les unions amb la canonada principal,
completament muntada i provada (P - 99)

36 GFDAR516 u Derivació de polièster amb fibra de vidre de DN 500 mm, de PN
10 bar, amb de DN 160 mm, inclòs resina, làmines de fibra de
vidre per a la unió de tubs de polièster amb fibra de vidre, perfil
d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unió, inclòs
un tram d'1 m de tub del mateix diàmetre que el de l'accessori a
cadascuna de les unions amb la canonada principal,
completament muntada i provada (P - 100)

4,0001.171,93 4.687,72

37 GFDAR540 u Derivació de polièster amb fibra de vidre de DN 500 mm, de PN
10 bar, amb de DN 400 mm, inclòs resina, làmines de fibra de
vidre per a la unió de tubs de polièster amb fibra de vidre, perfil
d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unió, inclòs
un tram d'1 m de tub del mateix diàmetre que el de l'accessori a
cadascuna de les unions amb la canonada principal,
completament muntada i provada (P - 101)

2,0001.841,84 3.683,68

38 GFDAR610 u Derivació de polièster amb fibra de vidre de DN 600mm, de PN
10 bar, amb de DN 110 mm, inclòs resina, làmines de fibra de
vidre per a la unió de tubs de polièster amb fibra de vidre, perfil
d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unió, inclòs
un tram d'1 m de tub del mateix diàmetre que el de l'accessori a
cadascuna de les unions amb la canonada principal,
completament muntada i provada (P - 102)

6,000805,50 4.833,00

39 GFDAR616 u Derivació de polièster amb fibra de vidre de DN 600mm, de PN
10 bar, amb de DN 160 mm, inclòs resina, làmines de fibra de
vidre per a la unió de tubs de polièster amb fibra de vidre, perfil
d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unió, inclòs
un tram d'1 m de tub del mateix diàmetre que el de l'accessori a
cadascuna de les unions amb la canonada principal,
completament muntada i provada (P - 104)

1,000874,56 874,56

40 GFDAR614 u Derivació de polièster amb fibra de vidre de DN 600 mm, de PN
10 bar, amb de DN 200 mm, inclòs resina, làmines de fibra de
vidre per a la unió de tubs de polièster amb fibra de vidre, perfil
d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unió, inclòs
un tram d'1 m de tub del mateix diàmetre que el de l'accessori a
cadascuna de les unions amb la canonada principal,
completament muntada i provada (P - 103)

1,0001.037,57 1.037,57

41 GFDAR640 u Derivació de polièster amb fibra de vidre de DN 600 mm, de PN
10 bar, amb de DN 400 mm, inclòs resina, làmines de fibra de
vidre per a la unió de tubs de polièster amb fibra de vidre, perfil
d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unió, inclòs
un tram d'1 m de tub del mateix diàmetre que el de l'accessori a
cadascuna de les unions amb la canonada principal,
completament muntada i provada (P - 105)

1,0001.111,65 1.111,65

42 GFDAR710 u Derivació de polièster amb fibra de vidre de DN 700 mm, de PN
10 bar, amb de DN 100 mm, inclòs resina, làmines de fibra de
vidre per a la unió de tubs de polièster amb fibra de vidre, perfil
d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unió, inclòs
un tram d'1 m de tub del mateix diàmetre que el de l'accessori a
cadascuna de les unions amb la canonada principal,
completament muntada i provada (P - 106)

9,000817,05 7.353,45

43 GFDAR714 u Derivació de polièster amb fibra de vidre de DN 700 mm, de PN
10 bar, amb de DN 125 mm, inclòs resina, làmines de fibra de
vidre per a la unió de tubs de polièster amb fibra de vidre, perfil
d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unió, inclòs
un tram d'1 m de tub del mateix diàmetre que el de l'accessori a
cadascuna de les unions amb la canonada principal,
completament muntada i provada (P - 107)

1,000890,60 890,60

44 GFDAR725 u Derivació de polièster amb fibra de vidre de DN 700 mm, de PN 1,0001.131,68 1.131,68
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10 bar, amb de DN 250 mm, inclòs resina, làmines de fibra de
vidre per a la unió de tubs de polièster amb fibra de vidre, perfil
d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unió, inclòs
un tram d'1 m de tub del mateix diàmetre que el de l'accessori a
cadascuna de les unions amb la canonada principal,
completament muntada i provada (P - 108)

45 GFDAR731 u Derivació de polièster amb fibra de vidre de DN 700 mm, de PN
10 bar, amb de DN 315 mm, inclòs resina, làmines de fibra de
vidre per a la unió de tubs de polièster amb fibra de vidre, perfil
d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unió, inclòs
un tram d'1 m de tub del mateix diàmetre que el de l'accessori a
cadascuna de les unions amb la canonada principal,
completament muntada i provada (P - 109)

2,0001.616,08 3.232,16

46 GFDAR740 u Derivació de polièster amb fibra de vidre de DN 700 mm, de PN
10 bar, amb de DN 400 mm, inclòs resina, làmines de fibra de
vidre per a la unió de tubs de polièster amb fibra de vidre, perfil
d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unió, inclòs
un tram d'1 m de tub del mateix diàmetre que el de l'accessori a
cadascuna de les unions amb la canonada principal,
completament muntada i provada (P - 110)

3,0001.616,08 4.848,24

47 GFDAR810 u Derivació de polièster amb fibra de vidre de DN 800 mm, de PN
10 bar, amb de DN 100 mm, inclòs con de reducció de 900-700,
resina, làmines de fibra de vidre per a la unió de tubs de polièster
amb fibra de vidre, perfil d'estanqueïtat, maniguet de polièster i
accessoris d'unió, inclòs un tram d'1 m de tub del mateix
diàmetre que el de l'accessori a cadascuna de les unions amb la
canonada principal, completament muntada i provada (P - 111)

9,000838,10 7.542,90

48 GFDAR814 u Derivació de polièster amb fibra de vidre de DN 800 mm, de PN
10 bar, amb de DN 140 mm, inclòs con de reducció de 900-700,
resina, làmines de fibra de vidre per a la unió de tubs de polièster
amb fibra de vidre, perfil d'estanqueïtat, maniguet de polièster i
accessoris d'unió, inclòs un tram d'1 m de tub del mateix
diàmetre que el de l'accessori a cadascuna de les unions amb la
canonada principal, completament muntada i provada (P - 112)

4,000906,35 3.625,40

49 GFDAR820 u Derivació de polièster amb fibra de vidre de DN 800 mm, de PN
10 bar, amb de DN 200 mm, inclòs con de reducció de 900-700,
resina, làmines de fibra de vidre per a la unió de tubs de polièster
amb fibra de vidre, perfil d'estanqueïtat, maniguet de polièster i
accessoris d'unió, inclòs un tram d'1 m de tub del mateix
diàmetre que el de l'accessori a cadascuna de les unions amb la
canonada principal, completament muntada i provada (P - 113)

2,0001.063,89 2.127,78

ACTIVITATTOTAL 01.02.01.03.02 2.634.134,11

OBRA PRESSUPOST  01

SUBOBRA XARXA CANONADES02

CAPÍTOL XARXA SECUNDARIA01

OBRA ELEMENTAL CANONADES03

ACTIVITAT PVC03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GFA1R110 m Tub de PVC de DN 110 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials
d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la
rasa i provat (P - 31)

1.116,6294,53 5.058,33

2 GFA1R112 m Tub de PVC de DN 125 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials
d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la
rasa i provat (P - 32)

1.710,6715,36 9.169,20

3 GFA1R114 m Tub de PVC de DN 140 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt 1.595,4506,43 10.258,74
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elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials
d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la
rasa i provat (P - 33)

4 GFA1R116 m Tub de PVC de DN 160 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials
d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la
rasa i provat (P - 34)

595,1007,64 4.546,56

5 GFA1R120 m Tub de PVC de DN 200 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials
d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la
rasa i provat (P - 35)

268,25010,74 2.881,01

6 GFA1R122 m Tub de PVC de DN 225 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials
d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la
rasa i provat (P - 36)

425,26013,29 5.651,71

7 GFA1R125 m Tub de PVC de DN 250 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials
d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la
rasa i provat (P - 37)

76,00016,48 1.252,48

8 GFA1R131 m Tub de PVC de DN 315 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials
d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la
rasa i provat (P - 38)

784,00025,27 19.811,68

9 GFA1R140 m Tub de PVC de DN 400 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials
d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la
rasa i provat (P - 39)

857,90038,35 32.900,47

10 GFA1R209 m Tub de PVC de DN 90 mm, per a PN 10 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials
d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la
rasa i provat (P - 40)

427,4174,97 2.124,26

11 GFA1R210 m Tub de PVC de DN 110 mm, per a PN 10 bar, amb unions de
junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons
de la rasa i provat (P - 41)

1.127,0135,74 6.469,05

12 GFA1R212 m Tub de PVC de DN 125 mm, per a PN 10 bar, amb unions de
junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons
de la rasa i provat (P - 42)

3.455,4906,89 23.808,33

13 GFA1R214 m Tub de PVC de DN 140 mm, per a PN 10 bar, amb unions de
junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons
de la rasa i provat (P - 43)

3.477,4098,37 29.105,91

14 GFA1R216 m Tub de PVC de DN 160 mm, per a PN 10 bar, amb unions de
junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons
de la rasa i provat (P - 44)

3.587,67010,23 36.701,86

15 GFA1R220 m Tub de PVC de DN 200 mm, per a PN 10 bar, amb unions de
junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons
de la rasa i provat (P - 45)

3.879,33314,87 57.685,68

16 GFA1R222 m Tub de PVC de DN 225 mm, per a PN 10 bar, amb unions de
junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons
de la rasa i provat (P - 46)

3.682,85318,42 67.838,15

17 GFA1R225 m Tub de PVC de DN 250 mm, per a PN 10 bar, amb unions de
junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces

2.274,18022,72 51.669,37
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especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons
de la rasa i provat (P - 47)

18 GFA1R231 m Tub de PVC de DN 315 mm, per a PN 10 bar, amb unions de
junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons
de la rasa i provat (P - 48)

856,67035,52 30.428,92

19 GFA1R240 m Tub de PVC de DN 400 mm, per a PN 10 bar, amb unions de
junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons
de la rasa i provat (P - 49)

2.105,05054,74 115.230,44

ACTIVITATTOTAL 01.02.01.03.03 512.592,15

OBRA PRESSUPOST  01

SUBOBRA XARXA CANONADES02

CAPÍTOL XARXA SECUNDARIA01

OBRA ELEMENTAL CANONADES03

ACTIVITAT PE04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GFB1R609 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 90 mm per a
PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la
rasa i provat (P - 57)

273,6016,05 1.655,29

ACTIVITATTOTAL 01.02.01.03.04 1.655,29

OBRA PRESSUPOST  01

SUBOBRA XARXA CANONADES02

CAPÍTOL XARXA SECUNDARIA01

OBRA ELEMENTAL VÀLVULES DE SECCIONAMENT04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GN220001 u Conjunt de vàlvula de seccionament de DN 900 amb dues
ventoses trifuncionals de 2'', amb 2 vàlvules de purga de 2'' i una
vàlvula de bola, inclosa la valla de tancament de 2 m d'alçada i
llosa de formigó HA-25 amb malla electrosoldada. (P - 135)

1,00013.128,47 13.128,47

2 GN220008 u Conjunt de vàlvula de seccionament de DN 800 amb dues
ventoses trifuncionals de 2'', amb 2 vàlvules de purga de 2'' i una
vàlvula de bola, inclosa la valla de tancament de 2 m d'alçada i
llosa de formigó HA-25 amb malla electrosoldada. (P - 142)

2,00011.410,98 22.821,96

3 GN220002 u Conjunt de vàlvula de seccionament de DN 700 amb dues
ventoses trifuncionals de 2'', amb 2 vàlvules de purga de 2'' i una
vàlvula de bola, inclosa la valla de tancament de 2 m d'alçada i
llosa de formigó HA-25 amb malla electrosoldada. (P - 136)

3,00011.062,05 33.186,15

4 GN220003 u Conjunt de vàlvula de seccionament de DN 600 amb dues
ventoses trifuncionals de 2'', amb 2 vàlvules de purga de 2'' i una
vàlvula de bola, inclosa la valla de tancament de 2 m d'alçada i
llosa de formigó HA-25 amb malla electrosoldada. (P - 137)

1,0008.543,06 8.543,06

5 GN220004 u Conjunt de vàlvula de seccionament de DN 500 amb dues
ventoses trifuncionals de 2'', amb 2 vàlvules de purga de 2'' i una
vàlvula de bola, inclosa la valla de tancament de 2 m d'alçada i
llosa de formigó HA-25 amb malla electrosoldada. (P - 138)

3,0007.040,22 21.120,66

6 GN220005 u Conjunt de vàlvula de seccionament de DN 450 amb dues
ventoses trifuncionals de 2'', amb 2 vàlvules de purga de 2'' i una
vàlvula de bola, inclosa la valla de tancament de 2 m d'alçada i
llosa de formigó HA-25 amb malla electrosoldada. (P - 139)

2,0006.325,62 12.651,24

7 GN220006 u Conjunt de vàlvula de seccionament de DN 400 amb dues 6,0005.870,97 35.225,82
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ventoses trifuncionals de 2'', amb 2 vàlvules de purga de 2'' i una
vàlvula de bola, inclosa la valla de tancament de 2 m d'alçada i
llosa de formigó HA-25 amb malla electrosoldada. (P - 140)

8 GN220007 u Conjunt de vàlvula de seccionament de DN 315 amb dues
ventoses trifuncionals de 2'', amb 2 vàlvules de purga de 2'' i una
vàlvula de bola, inclosa la valla de tancament de 2 m d'alçada i
llosa de formigó HA-25 amb malla electrosoldada. (P - 141)

5,0005.362,07 26.810,35

OBRA ELEMENTALTOTAL 01.02.01.04 173.487,71

OBRA PRESSUPOST  01

SUBOBRA XARXA CANONADES02

CAPÍTOL XARXA SECUNDARIA01

OBRA ELEMENTAL VENTOSES05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GNII0001 u Ventosa trifuncional de DN 50 mm i PN 10, amb boia flotador en
acer inoxidable, amb tancament incorporat, unió embridada,
completament instal·lada i provada, incloent cargols d'acer
inoxidable i junt estanc. (P - 148)

48,000429,66 20.623,68

2 GNII0002 u Ventosa trifuncional de DN 80 mm i PN 10/16, amb boia flotador
en acer inoxidable, amb tancament incorporat, unió embridada,
completament instal·lada i provada, incloent cargols d'acer
inoxidable i junt estanc. (P - 149)

17,000965,43 16.412,31

3 GNII0005 u Ventosa trifuncional de DN 100 mm i PN 16, amb boia flotador en
acer inoxidable, amb tancament incorporat, unió embridada,
completament instal·lada i provada, incloent cargols d'acer
inoxidable i junt estanc. (P - 150)

14,0002.239,47 31.352,58

4 GNII0007 u Ventosa trifuncional de DN 150 mm i PN 10, amb boia flotador en
acer inoxidable, amb tancament incorporat, unió embridada,
completament instal·lada i provada, incloent cargols d'acer
inoxidable i junt estanc. (P - 151)

11,0002.924,84 32.173,24

5 GNII0008 u Ventosa trifuncional de DN 200 mm i PN 10/16, amb boia flotador
en acer inoxidable, amb tancament incorporat, unió embridada,
completament instal·lada i provada, incloent cargols d'acer
inoxidable i junt estanc. (P - 152)

5,0004.978,63 24.893,15

6 GDP90060 u Pericó prefabricat de 1.0 x 1.0 x 1.0 m interiors, per
acomodament de ventosa trifuncional. incloent tapa metàl.lica,
peces auxiliars i elements de tanca , i rebliments de solera amb
grava. (P - 25)

65,000311,11 20.222,15

7 GDP90061 u Pericó prefabricat de 1.8x 1.8x 1.5 m interiors, per acomodament
de ventosa trifuncional. incloent tapa metàl.lica, peces auxiliars i
elements de tanca , i rebliments de solera amb grava. (P - 26)

30,0001.373,42 41.202,60

OBRA ELEMENTALTOTAL 01.02.01.05 186.879,71

OBRA PRESSUPOST  01

SUBOBRA XARXA CANONADES02

CAPÍTOL XARXA SECUNDARIA01

OBRA ELEMENTAL DESGUASSOS06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GDP90064 u Pericó de formigó HA-25 realitzat in situ, de 2 x 2.5 x 2 m
interiors, per a instal·lació de desguassos. incloent tapa
metàl.lica, peces auxiliars i elements de tanca , i rebliments de
solera amb grava. (P - 28)

48,0002.572,81 123.494,88

2 GN120005 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de tancament elàstic,
DN 150 i PN 10 bar, de cos curt, cos i tapa de fundició nodular,

39,000610,65 23.815,35
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tancament de fundició nodular recobert d'EPDM, inclos junts i
cargoleria, col·locada i provada. (P - 125)

3 GN120006 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de tancament elàstic,
DN 200 i PN 10 bar, de cos curt, cos i tapa de fundició nodular,
tancament de fundició nodular recobert d'EPDM, inclos junts i
cargoleria, col·locada i provada. (P - 126)

9,000763,83 6.874,47

4 GS5TR020 u Carret telescopic de desmuntatge de DN 200 i PN 10, fabricat
amb virolles d'acer inox AISI 304 i brides d'acer al carboni. i
inclosos tots els materials necessaris pel muntatge,
completament instal.lat i provat (P - 165)

9,000394,67 3.552,03

5 GS5TR021 u Carret telescòpic de desmuntatge DN 150, PN 10, longitud de
muntatge 230 mm entre cares, fabricat amb virolles d'acer inox i
brides s/din 2501 d'acer al carboni, inclosos espàrregs d'acer
inox a-2 i tots els materials necessaris pel muntatge,
completament instal.lat i provat (P - 166)

39,000283,83 11.069,37

6 GDP90063 u Pericó prefabricat de 0.6 x 0.6 x 0.65 m interiors, per
acomodament de ventosa trifuncional. incloent tapa metàl.lica,
peces auxiliars i elements de tanca , i rebliments de solera amb
grava. (P - 27)

61,00073,11 4.459,71

7 FM213228 U Boca de reg soterrada DN 50 muntat . (P - 2) 41,000236,57 9.699,37

8 FM213229 U Boca de reg soterrada DN 80, muntat . (P - 3) 15,000310,10 4.651,50

9 FM213230 U Boca de reg soterrada DN 100, muntat. (P - 4) 5,000364,19 1.820,95

OBRA ELEMENTALTOTAL 01.02.01.06 189.437,63

OBRA PRESSUPOST  01

SUBOBRA XARXA CANONADES02

CAPÍTOL XARXA SECUNDARIA01

OBRA ELEMENTAL HIDRANTS07

ACTIVITAT CONJUNT HIDRANT AGRUPACIÓ01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GS1MZ031 u Conjunt hidrant d'agrupació de 3´´ amb 5 preses per vàlvula
volumètrica, tipus Uramed, composat per derivació a hidrant amb
canonada de PEAD DN variable, portabrides amb brida boja DN
90 PN 16, vàlvula de comporta de DN 80 PN 16 amb tancament
elàstic amb brides i volant, coll de cigne d'acer galvanitzat DN 80
de pujada connexió amb brides bojes amb dos empelts de 1'' i
3/4'', dos conjunts de ventosa trifuncional 1'' amb vàlvula esfera
metàlica de 1´´, 2 conjunts manòmetres PN 16, filtre caçapedres
de 3'' amb malla inox amb pas de 4 mm, vàlvula hidràulica de 3''
PN 16 de fosa dúctil amb brides i vàlvula de tres vies , coll de
cigne d'acer galvanitzat DN 80 baixada connexió amb brides amb
empelts de 3/4'' i 2 de 1'' mascles, dues derivacions a 3'' amb
brida, vàlvula esfera metàlica 3/4´´, col·lector acer galvanitzat DN
80 amb 8 preses, amb tots els elements necessaris per a la seva
instal·lació i correcte funcionament, instal·lat i provat. No inclou el
conjunt vàlvula volumètrica de les preses parcel·làries. (P - 154)

132,0001.451,97 191.660,04

2 GS1MZ032 u Conjunt hidrant d'agrupació de 3´´ per més de 5 preses per
vàlvula volumètrica composat per derivació a hidrant amb
canonada de PEAD DN variable, portabrides amb brida boja DN
90 PN 16, vàlvula de comporta de DN 80 PN 16 amb tancament
elàstic amb brides i volant, coll de cigne d'acer galvanitzat DN 80
de pujada connexió amb brides bojes amb dos empelts de 1'' i
3/4'', dos conjunts de ventosa trifuncional 1'' amb vàlvula esfera
metàlica de 1´´, 2 conjunts manòmetres PN 16, filtre caçapedres
de 3'' amb malla inox amb pas de 4 mm, vàlvula hidràulica de 3''
PN 16 de fosa dúctil amb brides i vàlvula de tres vies , coll de

52,0001.782,40 92.684,80
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cigne d'acer galvanitzat DN 80 baixada connexió amb brides amb
empelts de 3/4'' i 2 de 1'' mascles, dues derivacions a 3'' amb
brida, vàlvula esfera metàlica 3/4´´, col·lector acer galvanitzat DN
80 amb 8 preses, amb tots els elements necessaris per a la seva
instal·lació i correcte funcionament, instal·lat i provat. No inclou el
conjunt vàlvula volumètrica de les preses parcel·làries. (P - 155)

ACTIVITATTOTAL 01.02.01.07.01 284.344,84

OBRA PRESSUPOST  01

SUBOBRA XARXA CANONADES02

CAPÍTOL XARXA SECUNDARIA01

OBRA ELEMENTAL HIDRANTS07

ACTIVITAT CONJUNT VÀLVULES VOLUMÈTRIQUES I VENTOSES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GS1VZ030 u Conjunt vàlvula volumètrica 3´´ per una presa, composat per
vàlvula de comporta amb brides DN 80; PN 1,6 Mpa amb volant,
cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura
epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i
conformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia
guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM,
tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8.8 amb tractament anticorrosiu
i vàlvula volumètrica roscada de fosa dúctil amb recobriment
mínim amb epoxi de 150 micres, contadora de DN 80'' d'eix
vertical, amb vàlvula de 3 vies i emisor de polsos, amb tots els
elements necessaris per a la seva instal·lació, incloent conjunt de
microventosa antibuit de 1/2'' amb cos de plàstic i vàlvula
d'esfera metàlica de 1/2'', inclou collaret de presa i accessoris;
connexió a la xarxa i correcte funcionament, instal·lat i provat. (P
- 156)

20,000592,09 11.841,80

2 GS1VZ031 u Conjunt vàlvula volumètrica 3´´, per dues preses, composat per
vàlvula de comporta amb brides DN 80; PN 1,6 Mpa amb volant,
cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura
epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i
conformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia
guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM,
tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8.8 amb tractament anticorrosiu
i vàlvula volumètrica roscada de fosa dúctil amb recobriment
mínim amb epoxi de 150 micres, contadora de DN 80'' d'eix
vertical, amb vàlvula de 3 vies i emisor de polsos, amb tots els
elements necessaris per a la seva instal·lació, incloent conjunt de
microventosa antibuit de 1/2'' amb cos de plàstic i vàlvula
d'esfera metàlica de 1/2'', inclou collaret de presa i accessoris;
connexió a la xarxa i correcte funcionament, instal·lat i provat. (P
- 157)

29,0001.184,18 34.341,22

3 GS1VZ032 u Conjunt vàlvula volumètrica 3´´ per tres preses, composat per
vàlvula de comporta amb brides DN 80; PN 1,6 Mpa amb volant,
cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura
epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i
conformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia
guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM,
tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8.8 amb tractament anticorrosiu
i vàlvula volumètrica roscada de fosa dúctil amb recobriment
mínim amb epoxi de 150 micres, contadora de DN 80'' d'eix
vertical, amb vàlvula de 3 vies i emisor de polsos, amb tots els
elements necessaris per a la seva instal·lació, incloent conjunt de
microventosa antibuit de 1/2'' amb cos de plàstic i vàlvula
d'esfera metàlica de 1/2'', inclou collaret de presa i accessoris;
connexió a la xarxa i correcte funcionament, instal·lat i provat. (P
- 158)

29,0001.776,27 51.511,83

4 GS1VZ033 u Conjunt vàlvula volumètrica 3´´ per quatre preses, composat per
vàlvula de comporta amb brides DN 80; PN 1,6 Mpa amb volant,

36,0002.368,36 85.260,96
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cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura
epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i
conformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia
guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM,
tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8.8 amb tractament anticorrosiu
i vàlvula volumètrica roscada de fosa dúctil amb recobriment
mínim amb epoxi de 150 micres, contadora de DN 80'' d'eix
vertical, amb vàlvula de 3 vies i emisor de polsos, amb tots els
elements necessaris per a la seva instal·lació, incloent conjunt de
microventosa antibuit de 1/2'' amb cos de plàstic i vàlvula
d'esfera metàlica de 1/2'', inclou collaret de presa i accessoris;
connexió a la xarxa i correcte funcionament, instal·lat i provat. (P
- 159)

5 GS1VZ034 u Conjunt vàlvula volumètrica 3´´ per cinc preses, composat per
vàlvula de comporta amb brides DN 80; PN 1,6 Mpa amb volant,
cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura
epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i
conformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia
guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM,
tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8.8 amb tractament anticorrosiu
i vàlvula volumètrica roscada de fosa dúctil amb recobriment
mínim amb epoxi de 150 micres, contadora de DN 80'' d'eix
vertical, amb vàlvula de 3 vies i emisor de polsos, amb tots els
elements necessaris per a la seva instal·lació, incloent conjunt de
microventosa antibuit de 1/2'' amb cos de plàstic i vàlvula
d'esfera metàlica de 1/2'', inclou collaret de presa i accessoris;
connexió a la xarxa i correcte funcionament, instal·lat i provat. (P
- 160)

18,0002.960,45 53.288,10

6 GS1VZ035 u Conjunt vàlvula volumètrica 3´´ per sis preses, composat per
vàlvula de comporta amb brides DN 80; PN 1,6 Mpa amb volant,
cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura
epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i
conformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia
guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM,
tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8.8 amb tractament anticorrosiu
i vàlvula volumètrica roscada de fosa dúctil amb recobriment
mínim amb epoxi de 150 micres, contadora de DN 80'' d'eix
vertical, amb vàlvula de 3 vies i emisor de polsos, amb tots els
elements necessaris per a la seva instal·lació, incloent conjunt de
microventosa antibuit de 1/2'' amb cos de plàstic i vàlvula
d'esfera metàlica de 1/2'', inclou collaret de presa i accessoris;
connexió a la xarxa i correcte funcionament, instal·lat i provat. (P
- 161)

18,0003.552,54 63.945,72

7 GS1VZ036 u Conjunt vàlvula volumètrica 3´´ per set preses, composat per
vàlvula de comporta amb brides DN 80; PN 1,6 Mpa amb volant,
cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura
epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i
conformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia
guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM,
tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8.8 amb tractament anticorrosiu
i vàlvula volumètrica roscada de fosa dúctil amb recobriment
mínim amb epoxi de 150 micres, contadora de DN 80'' d'eix
vertical, amb vàlvula de 3 vies i emisor de polsos, amb tots els
elements necessaris per a la seva instal·lació, incloent conjunt de
microventosa antibuit de 1/2'' amb cos de plàstic i vàlvula
d'esfera metàlica de 1/2'', inclou collaret de presa i accessoris;
connexió a la xarxa i correcte funcionament, instal·lat i provat. (P
- 162)

11,0004.144,63 45.590,93

8 GS1VZ037 u Conjunt vàlvula volumètrica 3´´per vuit preses, composat per
vàlvula de comporta amb brides DN 80; PN 1,6 Mpa amb volant,
cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura
epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i
conformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia
guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM,

19,0004.736,72 89.997,68
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tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8.8 amb tractament anticorrosiu
i vàlvula volumètrica roscada de fosa dúctil amb recobriment
mínim amb epoxi de 150 micres, contadora de DN 80'' d'eix
vertical, amb vàlvula de 3 vies i emisor de polsos, amb tots els
elements necessaris per a la seva instal·lació, incloent conjunt de
microventosa antibuit de 1/2'' amb cos de plàstic i vàlvula
d'esfera metàlica de 1/2'', inclou collaret de presa i accessoris;
connexió a la xarxa i correcte funcionament, instal·lat i provat. (P
- 163)

9 GS1VZ038 u Conjunt vàlvula volumètrica 3´´per nou preses, composat per
vàlvula de comporta amb brides DN 80; PN 1,6 Mpa amb volant,
cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura
epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i
conformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia
guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM,
tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8.8 amb tractament anticorrosiu
i vàlvula volumètrica roscada de fosa dúctil amb recobriment
mínim amb epoxi de 150 micres, contadora de DN 80'' d'eix
vertical, amb vàlvula de 3 vies i emisor de polsos, amb tots els
elements necessaris per a la seva instal·lació, incloent conjunt de
microventosa antibuit de 1/2'' amb cos de plàstic i vàlvula
d'esfera metàlica de 1/2'', inclou collaret de presa i accessoris;
connexió a la xarxa i correcte funcionament, instal·lat i provat. (P
- 164)

4,0005.328,81 21.315,24

ACTIVITATTOTAL 01.02.01.07.02 457.093,48

OBRA PRESSUPOST  01

SUBOBRA XARXA CANONADES02

CAPÍTOL XARXA SECUNDARIA01

OBRA ELEMENTAL HIDRANTS07

ACTIVITAT OBRA CIVIL03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G3Z1R030 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 - 14)

211,70583,23 17.620,21

2 G450R4C8 m3 Formigó per a soleres, fonaments i encepats, HA-25/P/20/IIa,
apte per a classe d'exposició IIa, inclòs col·locació, vibrat i curat
(P - 16)

635,11492,54 58.773,45

3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 18)

26.638,1521,00 26.638,15

4 GAR1R110 m Tanca metàl·lica de 2 m d'alçària, formada per malla d'acer
galvanitzat de triple torsió de 50 mm de pas de malla i de d 1,5
mm, pals metàl·lics d'acer galvanitzat, de 48 mm de diàmetre,
separats 3,00 m com a màxim, incloent excavacio de pous per
als daus de fonament i formigonat amb formigó hm-20 dels daus
de 40x40x40 cm, tensors, tornapuntes i material auxiliar (P - 21)

2.399,38035,37 84.866,07

5 G22MR056 m3 Reblert amb grava de pedrera de 15 a 25 mm en llit i arronyonat
de canonada, estesa i compactació al 70% de la seva densitat
relativa, fins i tot el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols
per a confecció de les juntes, mesurat sobre perfil teòric (P - 12)

28,23022,79 643,36

6 GAR5RZ30 u Porta metàl.lica d'una fulla de 2,25x 1 m, amb bastidor de tub de
80x50 mm i malla de triple torsió de 50 mm de pas i malla d'acer
galvanitzat i de d 1,5 mm, muntants de 100x100 mm, passador,
pany i pom, incloent excavacio de pous per a fonaments de
60x60x60 cm, formigonat dels pous amb formigó ha-25, encofrat
i formigonat dels pilars de suport de 30x30 cm amb formigó
ha-25 (P - 22)

184,000464,95 85.550,80
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7 GA452336 m2 Coberta de planxa grecada d'acer galvanitzat i prelacat de color
standard amb nervis cada 24 a 28 cm, de gruix 0,6 mm, amb una
inèrcia entre 12 i 13 cm4 i un pes entre 5,9 i 6,5 kg/m2, amb
pendent inferior a 30 %, col.locada amb fixacions mecàniques (P
- 20)

2.115,02024,67 52.177,54

ACTIVITATTOTAL 01.02.01.07.03 326.269,58

OBRA PRESSUPOST  01

SUBOBRA XARXA CANONADES02

CAPÍTOL XARXA SECUNDARIA01

OBRA ELEMENTAL BOCA D'HOME08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GF13BH1S u Fabricació i muntatge de boca d'home de DN 800 i PN 10 a partir
de tub d'acer soldat helicoidalment. construït a partir de xapa
d'acer del gruix necessari perquè tenint en compte les toleràncies
en menys admeses per la norma aplicada, el gruix mínim real del
tub fabricat no sigui mai inferior al gruix nominal calculat, en tubs
de 12 m de llargària mímina i extrems preparats per a soldar a
topall, amb recobriment exterior de polipropilè extrussionat amb
tres (3) capes, segons NFA 49711, revestiment interior amb
pintura epoxi per a ús alimentari de 400micres de gruix mínim,
segons NFA 49709, inclòs part proporcional de junt soldat a
topall entre tubs, radiografies de junt i la reposició de les
proteccions interior i exterior, segons el Plec de Prescripcions
Tècniques del projecte i norma API 5L, completament col.locat i
provat (P - 29)

2,0003.700,64 7.401,28

2 GDD1U12S u Pericó de bloc de formigó per a boca d'home, de dimensions
interiors 2,20 x2,50 i 2,00 m d'alçada, amb tapa metàl·lica de dos
fulls batents blocable, arrebossat interior i exterior, pintat exterior
amb pintura plàstica, segons plànols, totalment acabat (P - 23)

2,000809,96 1.619,92

OBRA ELEMENTALTOTAL 01.02.01.08 9.021,20

OBRA PRESSUPOST  01

SUBOBRA XARXA CANONADES02

CAPÍTOL XARXA SECUNDARIA01

OBRA ELEMENTAL MASSISSOS D'ANCLATGE09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E31B3000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2, per a l'armadura de rases i pous (P - 1)

1.442,0001,18 1.701,56

2 G450R4C8 m3 Formigó per a soleres, fonaments i encepats, HA-25/P/20/IIa,
apte per a classe d'exposició IIa, inclòs col·locació, vibrat i curat
(P - 16)

208,62392,54 19.305,97

OBRA ELEMENTALTOTAL 01.02.01.09 21.007,53

OBRA PRESSUPOST  01

SUBOBRA XARXA CANONADES02

CAPÍTOL XARXA TERCIARIA02

OBRA ELEMENTAL EXCAVACIONS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G222R012 m3 Excavació de terreny no classificat en rases per a canonades, de
més d'1 m d'amplària, 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 - 7)

78.643,0653,52 276.823,59
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OBRA ELEMENTALTOTAL 01.02.02.01 276.823,59

OBRA PRESSUPOST  01

SUBOBRA XARXA CANONADES02

CAPÍTOL XARXA TERCIARIA02

OBRA ELEMENTAL REBLERTS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G22LRZ13 m3 Rebliment i compactació de rases i pous, amb sòl adequat
procedent de la pròpia obra, de grandària màxima 2 cm, incloent
selecció de terres, estesa, humectació i compactació al 95% del
PM, segons condicions del plec de Prescripcions Tècniques, fins i
tot el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a
confecció de les juntes, mesurat sobre perfil teòric (P - 9)

35.514,8923,32 117.909,44

2 G22LRZ33 m3 Rebliment i compactació de rases i pous, amb sòl seleccionat, de
grandaria màxima 2 cm, incloent selecció de terres, estesa,
humectació i compactació al 95% del PM, segons condicions del
plec de Prescripcions Tècniques, fins i tot el rebliment en
massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes,
mesurat sobre perfil teòric (P - 10)

41.494,5257,00 290.461,68

3 GR3PU015 m3 Reposició de terra vegetal procedent de l'obra, incloent la
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i
l'estesa amb el reperfilat i acabat final. (P - 153)

85.868,3641,20 103.042,04

OBRA ELEMENTALTOTAL 01.02.02.02 511.413,16

OBRA PRESSUPOST  01

SUBOBRA XARXA CANONADES02

CAPÍTOL XARXA TERCIARIA02

OBRA ELEMENTAL CANONADES03

ACTIVITAT PEAD01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GFB1R516 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 160 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 - 50)

286,36011,96 3.424,87

2 GFB1R525 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 250 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 - 51)

128,36023,46 3.011,33

3 GFB1R605 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 50 mm per a
PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la
rasa i provat (P - 54)

1.990,6302,79 5.553,86

4 GFB1R606 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 63 mm per a
PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la
rasa i provat (P - 55)

3.336,9203,59 11.979,54

5 GFB1R607 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 75 mm per a
PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la
rasa i provat (P - 56)

3.655,7304,49 16.414,23

6 GFB1R609 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 90 mm per a
PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la
rasa i provat (P - 57)

21.968,2806,05 132.908,09

Euro



MODERNITZACIÓ DE LA ZONA REGABLE DELS CANALS D´URGELL.
TTMM D´ARTESA DE LLEIDA, LLEIDA I PUIGVERD DE LLEIDA.

PRESSUPOST Pàg.:30/12/11 17Data:

7 GFB1R611 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 110 mm per
a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la
rasa i provat (P - 58)

15.922,1908,56 136.293,95

8 GFB1R612 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 125 mm per
a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la
rasa i provat (P - 59)

8.103,98010,38 84.119,31

9 GFB1R614 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 140 mm per
a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la
rasa i provat (P - 60)

3.997,23012,26 49.006,04

10 GFB1R616 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 160 mm per
a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la
rasa i provat (P - 61)

41.995,44015,46 649.249,50

11 GFB1R618 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 180 mm per
a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la
rasa i provat (P - 62)

7,65018,42 140,91

12 GFB1R620 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 200 mm per
a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la
rasa i provat (P - 63)

240,87021,96 5.289,51

13 GFB1R625 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 250 mm per
a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la
rasa i provat (P - 64)

2.040,98032,21 65.739,97

14 GFB1R631 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 315 mm per
a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la
rasa i provat (P - 65)

198,57049,95 9.918,57

15 GFB1R709 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 90 mm per a
PN 16 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la
rasa i provat (P - 66)

32,7207,80 255,22

16 GFB1R712 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 125 mm per
a PN 16 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la
rasa i provat (P - 67)

21,79014,30 311,60

ACTIVITATTOTAL 01.02.02.03.01 1.173.616,50

OBRA PRESSUPOST  01

SUBOBRA XARXA CANONADES02

CAPÍTOL XARXA TERCIARIA02

OBRA ELEMENTAL ARQUETES DE PRESES04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GDP90063 u Pericó prefabricat de 0.6 x 0.6 x 0.65 m interiors, per
acomodament de ventosa trifuncional. incloent tapa metàl.lica,
peces auxiliars i elements de tanca , i rebliments de solera amb
grava. (P - 27)

772,00073,11 56.440,92

2 GN120009 u Vàlvula de comporta manual amb brides, DN 40 i PN 10 bar, de
cos curt, cos i tapa de fundició nodular, tancament de fundició
nodular recobert d'EPDM, inclos junts i cargoleria, col·locada i
provada. (P - 128)

15,000119,70 1.795,50
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3 GN120010 u Vàlvula de comporta manual amb brides, DN 50 i PN 10 bar, de
cos curt, cos i tapa de fundició nodular, tancament de fundició
nodular recobert d'EPDM, inclos junts i cargoleria, col·locada i
provada. (P - 129)

33,000125,03 4.125,99

4 GN120014 u Vàlvula de comporta manual amb brides, DN 65 i PN 10 bar, de
cos curt, cos i tapa de fundició nodular, tancament de fundició
nodular recobert d'EPDM, inclos junts i cargoleria, col·locada i
provada. (P - 133)

29,000135,69 3.935,01

5 GN120012 u Vàlvula de comporta manual amb brides, DN 80 i PN 10 bar, de
cos curt, cos i tapa de fundició nodular, tancament de fundició
nodular recobert d'EPDM, inclos junts i cargoleria, col·locada i
provada. (P - 131)

234,000166,48 38.956,32

6 GN120016 u Vàlvula de comporta manual amb brides, DN 100 i PN 10 bar, de
cos curt, cos i tapa de fundició nodular, tancament de fundició
nodular recobert d'EPDM, inclos junts i cargoleria, col·locada i
provada. (P - 134)

187,000222,62 41.629,94

7 GN120008 u Vàlvula de comporta manual amb brides,  DN 125 i PN 10 bar, de
cos curt, cos i tapa de fundició nodular, tancament de fundició
nodular recobert d'EPDM, inclos junts i cargoleria, col·locada i
provada. (P - 127)

32,000271,73 8.695,36

8 GN120011 u Vàlvula de comporta manual amb brides, DN 150 i PN 10 bar, de
cos curt, cos i tapa de fundició nodular, tancament de fundició
nodular recobert d'EPDM, inclos junts i cargoleria, col·locada i
provada. (P - 130)

212,000320,04 67.848,48

9 GN120013 u Vàlvula de comporta manual amb brides, DN 200 i PN 10 bar, de
cos curt, cos i tapa de fundició nodular, tancament de fundició
nodular recobert d'EPDM, inclos junts i cargoleria, col·locada i
provada. (P - 132)

29,000481,53 13.964,37

OBRA ELEMENTALTOTAL 01.02.02.04 237.391,89

OBRA PRESSUPOST  01

SUBOBRA SERVEIS AFECTATS03

CAPÍTOL CARRETERES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GFC1UZ02 m Inca de tuberia de formigó armat, clase IV, ASTM, DN-1800 mm,
inclosos suports solidaris i part proporcional de junta de goma (P
- 69)

62,0001.555,00 96.410,00

2 PFAHRCA u Pou d'atac de formigó armat, inclou excavació i transport de
terres (P - 167)

1,0002.500,00 2.500,00

3 TRAHRCA u Transport d'equip i instal·lació i muntatge en fosa (P - 170) 1,0001.750,00 1.750,00

4 G226R007 m3 Terraplenat amb sòl classificat i cribat si cal procedent de la
pròpia obra, estesa i compactació al 90 % del PM, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en tongades de
30 cm de gruix com a màxim, per terraplens de canals, sèquies,
basses, embassaments i altre tipus d'obra hidràulica, mesurat
sobre perfil teòric (P - 8)

369,0001,42 523,98

CAPÍTOLTOTAL 01.03.01 101.183,98

OBRA PRESSUPOST  01

SUBOBRA SERVEIS AFECTATS03

CAPÍTOL LLUM02

OBRA ELEMENTAL DESPLAÇAMENT LÍNIA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
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1 XPA0Z001 pa Partida alçada a justificar per desplaçament de línia elèctrica a la
Ctra de Tarragona, S/N Torregrossa, segons pressupost de la
companyia Fecsa Endesa sol·licitud 0271124. (P - 171)

1,00039.044,39 39.044,39

OBRA ELEMENTALTOTAL 01.03.02.01 39.044,39

OBRA PRESSUPOST  01

SUBOBRA SERVEIS AFECTATS03

CAPÍTOL TELEFON03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GDG3Z374 m Canalitzacio amb quatre tubs de pvc corrugat de d 110 mm i dau
de recobriment de 30x41 cm amb formigo h-175 de conssitencia
plàstica (P - 24)

5,00019,85 99,25

CAPÍTOLTOTAL 01.03.03 99,25

OBRA PRESSUPOST  01

SUBOBRA SERVEIS AFECTATS03

CAPÍTOL CANAL D'URGELL04

OBRA ELEMENTAL RESTITUCIÓ DE SÈQUIES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GFG1R206 m Canonada amb tub de formigó armat de DN 60 cm, classe II
segons norma ASTM C-76M, amb unió de campana amb anella
elastomèrica, col·locada al fons de la rasa i provada, inclòs
refinat de base d'assentament  (P - 122)

68,50059,41 4.069,59

2 GFG1R210 m Canonada amb tub de formigó armat de DN 100 cm, classe II
segons norma ASTM C-76M, amb unió de campana amb anella
elastomèrica, col·locada al fons de la rasa i provada, inclòs
refinat de base d'assentament  (P - 123)

25,000110,01 2.750,25

3 GFB1R550 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 500 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 - 52)

197,00086,41 17.022,77

4 GFB1R563 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 630 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 - 53)

59,000130,52 7.700,68

OBRA ELEMENTALTOTAL 01.03.04.01 31.543,29

OBRA PRESSUPOST  01

SUBOBRA SERVEIS AFECTATS03

CAPÍTOL CANAL D'URGELL04

OBRA ELEMENTAL CANAL AUXILIAR02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 19) 24,00034,93 838,32

2 G450R4E8 m3 Formigó per a soleres, fonaments i encepats, HA-30/P/20/IIa,
apte per a classe d'exposició IIa, inclòs col·locació, vibrat i curat
(P - 17)

6,90098,91 682,48

3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 18)

51,4801,00 51,48

OBRA ELEMENTALTOTAL 01.03.04.02 1.572,28
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OBRA PRESSUPOST  01

SUBOBRA SERVEIS AFECTATS03

CAPÍTOL CANAL D'URGELL04

OBRA ELEMENTAL CREUAMENT FEMOSA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 19) 135,20034,93 4.722,54

2 G450R4E8 m3 Formigó per a soleres, fonaments i encepats, HA-30/P/20/IIa,
apte per a classe d'exposició IIa, inclòs col·locació, vibrat i curat
(P - 17)

17,32098,91 1.713,12

OBRA ELEMENTALTOTAL 01.03.04.03 6.435,66

OBRA PRESSUPOST  01

SUBOBRA SERVEIS AFECTATS03

CAPÍTOL AVE I FFCC05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G226R007 m3 Terraplenat amb sòl classificat i cribat si cal procedent de la
pròpia obra, estesa i compactació al 90 % del PM, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en tongades de
30 cm de gruix com a màxim, per terraplens de canals, sèquies,
basses, embassaments i altre tipus d'obra hidràulica, mesurat
sobre perfil teòric (P - 8)

224,0001,42 318,08

2 GFC1UZ03 m Clavament horitzontal de tub de 700 mm de diàmetre de PRFV
amb canonada d'acer, incloent tub amb part proporcional de
soldadura contínua entre tubs, elements i feines adients
necessàries per a l'empenta.  (P - 70)

45,000499,80 22.491,00

3 GFC1UZ01 m Clavament horitzontal de tub de 200 mm de diàmetre de PE amb
canonada d'acer, incloent tub amb part proporcional de
soldadura contínua entre tubs, elements i feines adients
necessàries per a l'empenta. (P - 68)

203,000265,88 53.973,64

4 GFC1UZ04 m Clavament horitzontal de tub de 800 mm de diàmetre de PRFV
amb canonada d'acer, incloent tub amb part proporcional de
soldadura contínua entre tubs, elements i feines adients
necessàries per a l'empenta.  (P - 71)

45,000680,15 30.606,75

5 GFC1UZ05 m Clavament horitzontal de tub de 400 mm de diàmetre de PE amb
canonada d'acer, incloent tub amb part proporcional de
soldadura contínua entre tubs, elements i feines adients
necessàries per a l'empenta. (P - 72)

60,000337,23 20.233,80

6 PFAHRCA1 u Pou d'atac de formigó armat, inclou excavació i transport de
terres, per a perforació horitzontal de Ø 800 i 900 mm (P - 168)

2,0001.910,00 3.820,00

7 PFAHRCA2 u Pou d'atac de formigó armat, inclou excavació i transport de
terres per perforació horitzontal dirigida de canonada Ø 230 mm
(P - 169)

3,000875,00 2.625,00

8 TRAHRCA u Transport d'equip i instal·lació i muntatge en fosa (P - 170) 1,0001.750,00 1.750,00

9 GN220009 u Conjunt de vàlvula de seccionament de DN 800 amb dues
ventoses trifuncionals de DN 150, amb 2 vàlvules de purga de 2''
i una vàlvula de bola, inclosa de formigó HA-25 de dimensions
interiors 2x2 m i reixa galvanitzada. (P - 143)

4,00014.341,66 57.366,64

10 GN220010 u Conjunt de vàlvula de seccionament de DN 700 amb dues
ventoses trifuncionals de DN 150, amb 2 vàlvules de purga de 2''
i una vàlvula de bola, inclosa de formigó HA-25 de dimensions
interiors 2x2 m i reixa galvanitzada. (P - 144)

2,00014.198,72 28.397,44

11 GN220011 u Conjunt de vàlvula de seccionament de DN 400 amb dues
ventoses trifuncionals de DN 80, amb 2 vàlvules de purga de 2'' i

2,0005.144,11 10.288,22
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una vàlvula de bola, inclosa de formigó HA-25 de dimensions
interiors 2.1x1.5 m i reixa galvanitzada. (P - 145)

12 GN220012 u Conjunt de vàlvula de seccionament de DN 500 amb dues
ventoses trifuncionals de DN 100, amb 2 vàlvules de purga de 2''
i una vàlvula de bola, inclosa de formigó HA-25 de dimensions
interiors 2x2 m i reixa galvanitzada. (P - 146)

2,0007.420,12 14.840,24

13 GN220013 u Conjunt de vàlvula de seccionament de DN 200 amb dues
ventoses trifuncionals de DN 50, amb 2 vàlvules de purga de 2'' i
una vàlvula de bola, inclosa de formigó HA-25 de dimensions
interiors 2.1x1.5 m i reixa galvanitzada. (P - 147)

8,0003.354,47 26.835,76

14 GG10051 u Subministrament i instal·lació i posta en servei de sistema de
protecció catòdica de canonada pel sistema d'ànodes de sacrifici
per creuaments en la línia LAV (P - 124)

1,00018.000,00 18.000,00

CAPÍTOLTOTAL 01.03.05 291.546,57

OBRA PRESSUPOST  01

SUBOBRA SERVEIS AFECTATS03

CAPÍTOL ALTRES06

OBRA ELEMENTAL GRANGES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G222R012 m3 Excavació de terreny no classificat en rases per a canonades, de
més d'1 m d'amplària, 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 - 7)

2.147,9163,52 7.560,66

2 GFB1R611 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 110 mm per
a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la
rasa i provat (P - 58)

3.579,8608,56 30.643,60

3 G22MR050 m3 Reblert amb sorra de 2 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada,
estesa i compactació al 70% de la seva densitat relativa, fins i tot
el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció
de les juntes, mesurat sobre perfil teòric (P - 11)

601,41621,40 12.870,30

4 G22LRZ13 m3 Rebliment i compactació de rases i pous, amb sòl adequat
procedent de la pròpia obra, de grandària màxima 2 cm, incloent
selecció de terres, estesa, humectació i compactació al 95% del
PM, segons condicions del plec de Prescripcions Tècniques, fins i
tot el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a
confecció de les juntes, mesurat sobre perfil teòric (P - 9)

1.610,7503,32 5.347,69

OBRA ELEMENTALTOTAL 01.03.06.02 56.422,25

OBRA PRESSUPOST  01

SUBOBRA PARTIDES ALÇADES04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XPA900AC pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a despeses
d'acció cultural, segons Decret 111/1986 (P - 0)

1,000107.248,96 107.248,96

2 XPA900SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra (P -
172)

1,000221.526,30 221.526,30

SUBOBRATOTAL 01.04 328.775,26

Euro



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resum del pressupost 
 



MODERNITZACIÓ DE LA ZONA REGABLE DELS CANALS D´URGELL.
TTMM D´ARTESA DE LLEIDA, LLEIDA I PUIGVERD DE LLEIDA.

RESUM DE PRESSUPOST Data: 30/12/11 Pàg.: 1

NIVELL 5: Activitat Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Activitat 01.02.01.03.01  ASH 433.359,03

Activitat 01.02.01.03.02  PRFV 2.634.134,11

Activitat 01.02.01.03.03  PVC 512.592,15

Activitat 01.02.01.03.04  PE 1.655,29

Obra elemental 01.02.01.03  CANONADES 3.581.740,58

Activitat 01.02.01.07.01  CONJUNT HIDRANT AGRUPACIÓ 284.344,84

Activitat 01.02.01.07.02  CONJUNT VÀLVULES VOLUMÈTRIQUES I VENTOSES 457.093,48

Activitat 01.02.01.07.03  OBRA CIVIL 326.269,58

Obra elemental 01.02.01.07  HIDRANTS 1.067.707,90

Activitat 01.02.02.03.01  PEAD 1.173.616,50

Obra elemental 01.02.02.03  CANONADES 1.173.616,50

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5.823.064,98

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 4: Obra elemental Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra elemental 01.01.01.01  ESBROSSADA 504.396,41

Capítol 01.01.01   TREBALLS PREVIS 504.396,41

Obra elemental 01.02.01.01  EXCAVACIONS 556.446,11

Obra elemental 01.02.01.02  REBLERTS 1.378.902,97

Obra elemental 01.02.01.03  CANONADES 3.581.740,58

Obra elemental 01.02.01.04  VÀLVULES DE SECCIONAMENT 173.487,71

Obra elemental 01.02.01.05  VENTOSES 186.879,71

Obra elemental 01.02.01.06  DESGUASSOS 189.437,63

Obra elemental 01.02.01.07  HIDRANTS 1.067.707,90

Obra elemental 01.02.01.08  BOCA D'HOME 9.021,20

Obra elemental 01.02.01.09  MASSISSOS D'ANCLATGE 21.007,53

Capítol 01.02.01  XARXA SECUNDARIA 7.164.631,34

Obra elemental 01.02.02.01  EXCAVACIONS 276.823,59

Obra elemental 01.02.02.02  REBLERTS 511.413,16

Obra elemental 01.02.02.03  CANONADES 1.173.616,50

Obra elemental 01.02.02.04  ARQUETES DE PRESES 237.391,89

Capítol 01.02.02  XARXA TERCIARIA 2.199.245,14

Obra elemental 01.03.02.01  DESPLAÇAMENT LÍNIA 39.044,39

Capítol 01.03.02   LLUM 39.044,39

Obra elemental 01.03.04.01  RESTITUCIÓ DE SÈQUIES 31.543,29

Obra elemental 01.03.04.02  CANAL AUXILIAR 1.572,28

Obra elemental 01.03.04.03  CREUAMENT FEMOSA 6.435,66

Capítol 01.03.04  CANAL D'URGELL 39.551,23

Obra elemental 01.03.06.02  GRANGES 56.422,25

Capítol 01.03.06  ALTRES 56.422,25

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
10.003.290,76

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3: Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01.01   TREBALLS PREVIS 504.396,41

euros
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Subobra 01.01   TREBALLS PREVIS 504.396,41

Capítol 01.02.01  XARXA SECUNDARIA 7.164.631,34

Capítol 01.02.02  XARXA TERCIARIA 2.199.245,14

Subobra 01.02  XARXA CANONADES 9.363.876,48

Capítol 01.03.01  CARRETERES 101.183,98

Capítol 01.03.02   LLUM 39.044,39

Capítol 01.03.03  TELEFON 99,25

Capítol 01.03.04  CANAL D'URGELL 39.551,23

Capítol 01.03.05  AVE I FFCC 291.546,57

Capítol 01.03.06  ALTRES 56.422,25

Subobra 01.03  SERVEIS AFECTATS 527.847,67

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
10.396.120,56

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Subobra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subobra 01.01   TREBALLS PREVIS 504.396,41

Subobra 01.02  XARXA CANONADES 9.363.876,48

Subobra 01.03  SERVEIS AFECTATS 527.847,67

Subobra 01.04  PARTIDES ALÇADES 328.775,26

Obra 01 Pressupost 10.724.895,82

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
10.724.895,82

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 10.724.895,82

10.724.895,82

euros
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10.724.895,82PRESSUPOSTD'EXECUCIÓMATERIAL. .....................................................................................................

1.394.236,4613,00 % Despeses generals SOBRE 10.724.895,82....................................................................................................................................

6,00 % Benefici Industrial SOBRE 10.724.895,82....................................................................................................................................643.493,75

Subtotal 12.762.626,03

18,00 % IVA SOBRE 12.762.626,03....................................................................................................................................2.297.272,69

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 15.059.898,72€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( QUINZE MILIONS CINQUANTA-NOU MIL VUIT-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-DOS
CENTIMS )
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