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Amidaments 



Projecte de Remodelació Recinte Esportiu
del Camp de Futbol de les Oliveres

AMIDAMENTS Data: 15/02/11 Pàg.: 1

Obra 01  CAMP DE FUTBOL DE LES OLIVERES
Capítol 01  TREBALLS PREVIS

1 G21R0002 u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Unitats

2 Recinte esportiu 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

2 G21B001 m Desmuntatge de tanca i demolició d'ancoratges clavats a terra i situats cada 2 m, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Metres

2 Tram1 218,370 218,370 C#*D#*E#*F#

3 Tram2 12,500 12,500 C#*D#*E#*F#

4 Tram3 47,930 47,930 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 278,800

3 G21B002 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra i situats cada 8 m, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Metres

2 Tanca seguretat entrada 7,120 7,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,120

4 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna d'enllumenat
existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de
fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Unitats

2 Terreny de joc 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

3 Camp de futbol sala 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

5 G214U010 m3 Enderroc d'edificació, mesurat en volum aparent, inclosa la coberta, solera i massís, càrrega i transport a
l'abocador, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Llarg Ample Alçada Superficie

2 Bar 15,720 6,080 2,000 191,155 C#*D#*E#*F#

3 Vestuaris + Caseta 2,000 134,620 269,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 460,395

6 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
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Projecte de Remodelació Recinte Esportiu
del Camp de Futbol de les Oliveres

AMIDAMENTS Data: 15/02/11 Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Llarg Ample Alt Superficie

2 Banquetes 3,510 1,070 2,000 7,511 C#*D#*E#*F#

3 Graderies 2,000 59,600 119,200 C#*D#*E#*F#

4 Graderies2 1,000 49,790 49,790 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 176,501

7 GR110001 m2 Esbrossada i neteja del terreny amb esbrossadora de capçal de serra, en tot tipus de terreny (planer o talús)
inclòs càrrega i transport de les restes a abocador controlat o planta de compostatge, mesurada la superfície
executada en obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Superficie

2 Darrere porteria Nord-Est 542,330 542,330 C#*D#*E#*F#

3 Àrea Sud 2.048,650 2.048,650 C#*D#*E#*F#

4 Accés i Terreny de joc existent 8.096,460 8.096,460 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10.687,440

8 G213035 u Desmuntatge, càrrega i transport de porteria inclòs demolició de fonamentacions, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Unitats

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01  CAMP DE FUTBOL DE LES OLIVERES
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES

1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Superficie Profunditat

2 Darrere porteria Nord-Est 542,330 1,500 813,495 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 813,495

2 G214U030 m3 Enderroc d'estructures de maó, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Llarg Alt Ample

2 Tram 1 71,130 1,000 0,200 14,226 C#*D#*E#*F#

3 Tram 2 5,510 1,000 0,200 1,102 C#*D#*E#*F#

4 Tram 3 17,790 1,000 0,200 3,558 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,886
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Projecte de Remodelació Recinte Esportiu
del Camp de Futbol de les Oliveres

AMIDAMENTS Data: 15/02/11 Pàg.: 3

3 G2190001 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Superficie

2 Futbol Sala 864,090 864,090 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 864,090

4 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fonamentació T Llarg Ample Profunditat Número

2 Futbol 11 0,700 0,700 0,700 2,000 0,686 C#*D#*E#*F#

3 Banderins 0,300 0,300 0,300 4,000 0,108 C#*D#*E#*F#

4 Columnes 1,350 1,000 1,000 4,000 5,400 C#*D#*E#*F#

5 Dipòsit T Llarg Ample Profunditat

6 Dipòsit 4,500 6,000 3,000 81,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 87,194

5 G2220001 ml Excavació de rasa de fins 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics
per a formació de rasa per a serveis. Inclou càrrega mecànica del material excavat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Llarg C#*D#*E#*F#

2 Canaleta 330,000 330,000 C#*D#*E#*F#

3 Drenatge 312,000 312,000 C#*D#*E#*F#

4 Enllumenat 430,000 430,000 C#*D#*E#*F#

5 Reg 335,000 335,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.407,000

6 G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Llarg Ample Superficie Profunditat C#*D#*E#*F#

2 Terreny de joc 102,400 62,400 0,130 830,669 C#*D#*E#*F#

3 Escalfament 1 41,000 12,000 0,130 63,960 C#*D#*E#*F#

4 Escalfament 2 76,530 0,130 9,949 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 904,578

7 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Llarg Ample Profunditat

2 Canaleta 330,000 1,000 0,600 198,000 C#*D#*E#*F#

3 Drenatge 312,000 1,000 0,600 187,200 C#*D#*E#*F#

4 Enllumenat 430,000 1,000 0,600 258,000 C#*D#*E#*F#
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Projecte de Remodelació Recinte Esportiu
del Camp de Futbol de les Oliveres

AMIDAMENTS Data: 15/02/11 Pàg.: 4

5 Reg 335,000 1,000 0,600 201,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 844,200

8 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Llarg Ample Profunditat C#*D#*E#*F#

2 Drenatge 312,000 0,400 0,600 74,880 C#*D#*E#*F#

3 Reg 335,000 0,400 0,600 80,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 155,280

Obra 01  CAMP DE FUTBOL DE LES OLIVERES
Capítol 03  DRENATGE

1 GD5H0001 m Canal de formigó polímer SPORT d'ULMA, d'amplària interior 100 mm i de 100 a 130 mm d'alçària, amb perfil
lateral, amb reixa d'acer galvanitzat nervada classe A15, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la
canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Llarg Unitats

2 Canaleta Long 102,400 2,000 204,800 C#*D#*E#*F#

3 Canaleta Trans 62,400 2,000 124,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 329,600

2 ED7FQ311 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 2 (2
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Llarg Unitats

2 Connexió Pericons 1,350 28,000 37,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,800

3 ED7FR412 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb
sorra fins a 30 cm per sobre del tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Llarg

2 Col·lector Perímetre 302,530 302,530 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 302,530

4 ED7FR512 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb
sorra fins a 30 cm per sobre del tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Llarg

2 Connexió Dipòsit 1 3,980 3,980 C#*D#*E#*F#
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Projecte de Remodelació Recinte Esportiu
del Camp de Futbol de les Oliveres

AMIDAMENTS Data: 15/02/11 Pàg.: 5

3 Connexió Dipòsit 1 5,160 5,160 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,140

5 ED35U100 u Pericó sorrenc prefabricat de formigó polimer, de mides 63x63x80 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Unitats

2 Pericons 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

6 FDK2UC20 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 60x60 cm i 65 cm de fondària, per a instal·lacions de
serveis, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Unitats

2 Pericons 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

Obra 01  CAMP DE FUTBOL DE LES OLIVERES
Capítol 04  ENLLUMENAT

1 GG3809U2 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs material auxiliar necessari

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Unitats

2 Conductor Coure Nu 430,000 430,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 430,000

2 GG31360U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 3x10 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, grapejat sobre parament
horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de fixació necessari

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Unitats

2 Cable 430,000 430,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 430,000

3 FHM1Z201 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 18 m d'alçària, coronament sense platina, amb
base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Unitats

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 FHM41902 u Creueta d'acer galvanitzat, de llargària 1,8 m i acoblada amb platina

Euro



Projecte de Remodelació Recinte Esportiu
del Camp de Futbol de les Oliveres

AMIDAMENTS Data: 15/02/11 Pàg.: 6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Unitats

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 FHQ6Z401 u Projector per a exteriors amb reflector de distribució extensiva, amb làmpada Halogenurs Metàlics HIT-DE de
2000 W, de forma rectangular, tancat, inclou lámpara i connexionat desde peu de bàcul. Muntat, ref BEGA 8589

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Columnes Unitats

2 Columnes 4,000 3,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

6 FHQ6Z801 u Visera frontal antienlluernament BEGA 420. Muntada al projector.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Columnes Unitats

2 Columnes 4,000 3,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

7 FDK2UC25 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 50x50 cm i 50 cm de fondària, per a instal·lacions de
serveis, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terres de
l'excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Unitats

2 Pericó registrable 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

8 FG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Unitats

2 Cablejat 430,000 430,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 430,000

9 EGD1421E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Unitats

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

10 EGDZU001 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col.locat
superficialment
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Projecte de Remodelació Recinte Esportiu
del Camp de Futbol de les Oliveres

AMIDAMENTS Data: 15/02/11 Pàg.: 7

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 EGZ1U002 u Quadre de distribució i protecció general compost per:armari de polièster reforçat amb fibra de vidre, caixes de
doble aÏllament amb tapa transparent de 100 A, amb diferencials IV i II de 30 i 300 mA, magnetotèrmics IV i II,
interruptoris fora del quadre amb LED, muntat i connexionat inclòs petit material i part proporcional d'embarrat.
Tot segons esquema elèctric unifilar del corresponent projecte executiu, inclòs suport, fixació i obra civil
necessaria per ancoratge.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  CAMP DE FUTBOL DE LES OLIVERES
Capítol 05  REG
Titol 3 01  ESCOMESA

1 EJM12409 u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´1/2, connectat a una
bateria o a un ramal

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EN1294F0 u Vàlvula de comporta manual amb brides de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar de pressió nominal, de fosa

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 ENE29300 u Filtre colador de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, de fosa i muntat embridat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 EN8393E4 u Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 50 mm de diàmetre nominal, de 40 bar de PN,
temperatura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt i muntada en pericó de
canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 EFB18655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Obra 01  CAMP DE FUTBOL DE LES OLIVERES
Capítol 05  REG
Titol 3 02  EQUIP

1 EJ7117P3 u Dipòsit cilíndric amb tapa, de polièster fibra de vidre reforçat, de 25000 l de capacitat, amb boca d'home,
tubuladures d'omplert i aspiració, venteig, ref REMOSA CVCFP25

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FJSAUB08 u Programador electrònic de doble programa, amb control d'aportació d'aigua, temps de programació des de 1
min. fins a 12 h per estació, en passos d'1 min., amb 8 estacions, possibilitat de 8 arrencades per dia i
programa, transformador interior 230/26,5 v 50 hz, bateria recargable de salvaguarda del programa, circuit
d'arrencada de bomba, carcassa de plàstic estanca i preparat per a muntatge mural exterior, totalment col.locat,
incloses totes les connexions elèctriques, tant del circuit d'alimentació del programador, com dels elements
governats per aquest

Euro



Projecte de Remodelació Recinte Esportiu
del Camp de Futbol de les Oliveres

AMIDAMENTS Data: 15/02/11 Pàg.: 8

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 ENH4B727 u Bomba multicelular 5 etapes, cabal 45 m3/h, presió 90 mcda, acer inoxidable, 2900 rpm, IP55, ref ITUR DPVF
45-50

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 EN722D33 u Vàlvula de papallona de 2 vies amb brides, de diàmetre nominal 100 mm i kvs=800, de 10 bar de PN, cos de
fosa i servomotor de senyal de 3, acoblat a la vàlvula, instal.lada i connectada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 EFB1E655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

6 EN12D424 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 100 mm, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i
muntada en pericó de canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

7 ENE2D300 u Filtre colador de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, de fosa i muntat embridat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  CAMP DE FUTBOL DE LES OLIVERES
Capítol 05  REG
Titol 3 03  XARXA

1 EFB1C655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 359,000

2 EFB1E655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

3 EN12B4F0 u Vàlvula de comporta manual amb brides de diàmetre nominal 80 mm, de 16 bar de pressió nominal, de fosa

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

4 EN74AC17 u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 25 bar de pressió màxima i amb un
diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà i muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

5 FJS1Z101 u Subministrament i instal·lació de canó sectorial de rec de retorn lent TORO TG101BOX, radi: 54,4m, cabal 56,4
m3/h, presió 6,5 bars, 5 toberes de 21a 33 mm.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

6 EG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada
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Projecte de Remodelació Recinte Esportiu
del Camp de Futbol de les Oliveres

AMIDAMENTS Data: 15/02/11 Pàg.: 9

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Unitats

2 Cablejat 335,000 335,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 335,000

7 EG312306 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, bipolar de secció 2x2,5 mm2, col.locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Unitats

2 Cablejat 335,000 335,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 335,000

8 ED35UA30 u Pericó de pas de formigó prefabricat amb fons, de 60x60 cm i 65 cm de fondària, per a evacuació d'aigües
residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

Obra 01  CAMP DE FUTBOL DE LES OLIVERES
Capítol 06  GRADERIES

1 G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

AMIDAMENT DIRECTE 118,560

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

AMIDAMENT DIRECTE 3.250,000

3 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

AMIDAMENT DIRECTE 185,640

4 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist

AMIDAMENT DIRECTE 314,652

5 FQS2U002 u Subministrament i col·locació de seients de PVC amb recolzament, de 44 cm d'ample.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Unitats Files

2 Seients 130,000 4,000 520,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 520,000

Obra 01  CAMP DE FUTBOL DE LES OLIVERES
Capítol 07  CONSTRUCCIONS MODULARS

1 FQZ10001 u Subminsitrament, col·locació i instal·lació de construcció modular tipus LAVABO. De mides 5x7 m. Totalment
equipat. Inclou l'execució de totes les connexions necesàries a la xarxa d'enllumenat, de clavegueram i d'aigua
potable. Inclou totes les OC necessàries per a la correcta instal·lació.

Euro
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AMIDAMENTS Data: 15/02/11 Pàg.: 10

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FQZ10002 u Subminsitrament, col·locació i instal·lació de construcció modular tipus BAR. De mides 5x12,5 m. Totalment
equipat. Inclou l'execució de totes les connexions necesàries a la xarxa d'enllumenat, de clavegueram i d'aigua
potable. Inclou totes les OC necessàries per a la correcta instal·lació.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 FQZ10003 u Subminsitrament, col·locació i instal·lació de 4 construccions modular en 2 nivells tipus VESTUARI. De mides
5x10 m. Totalment equipat. Inclou l'execució de totes les connexions necesàries a la xarxa d'enllumenat, de
clavegueram i d'aigua potable. Inclou totes les OC necessàries per a la correcta instal·lació.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 FQZ10004 u Subminsitrament, col·locació i instal·lació de construcció modular tipus VESTUARI ÀRBITRE. De mides 5x10 m.
Totalment equipat. Inclou l'execució de totes les connexions necesàries a la xarxa d'enllumenat, de clavegueram
i d'aigua potable. Inclou totes les OC necessàries per a la correcta instal·lació.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 FQZ10005 u Subminsitrament, col·locació i instal·lació de construcció modular tipus CASETA. De mides 5x15 m. Totalment
equipat. Inclou l'execució de totes les connexions necesàries a la xarxa d'enllumenat, de clavegueram i d'aigua
potable. Inclou totes les OC necessàries per a la correcta instal·lació.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  CAMP DE FUTBOL DE LES OLIVERES
Capítol 09  PAVIMENTACIÓ
Titol 3 01  ESPORTIU

1 G921U010 m3 Base de tot-u natural, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Llarg Ample Superficie Espessor

2 Terreny de joc 102,400 62,400 0,200 1.277,952 C#*D#*E#*F#

3 Escalfament 1 41,000 12,000 0,200 98,400 C#*D#*E#*F#

4 Escalfament 2 76,530 0,200 15,306 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.391,658

2 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Llarg Ample Superficie

2 Terreny de joc 102,400 62,400 6.389,760 C#*D#*E#*F#

3 Escalfament 1 41,000 12,000 492,000 C#*D#*E#*F#

4 Escalfament 2 76,530 76,530 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.958,290

3 G9H1U512 t Mescla bituminosa en calent D-12, amb granulat granític, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Llarg Ample Espessor Densitat
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2 Terreny de joc 102,400 62,400 0,040 2,350 600,637 C#*D#*E#*F#

3 Escalfament 1 41,000 12,000 0,040 2,350 46,248 C#*D#*E#*F#

4 Escalfament 2 76,530 0,040 2,350 7,194 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 654,079

4 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Llarg Ample Superficie

2 Terreny de joc 102,400 62,400 6.389,760 C#*D#*E#*F#

3 Escalfament 1 41,000 12,000 492,000 C#*D#*E#*F#

4 Escalfament 2 76,530 76,530 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.958,290

5 G9H1U012 t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Llarg Ample Espessor Densitat

2 Terreny de joc 102,400 62,400 0,030 2,350 450,478 C#*D#*E#*F#

3 Escalfament 1 41,000 12,000 0,030 2,350 34,686 C#*D#*E#*F#

4 Escalfament 2 76,530 0,030 2,350 5,395 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 490,559

6 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Tones %

2 D-12 654,079 0,050 32,704 C#*D#*E#*F#

3 S-12 490,559 0,035 17,170 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,874

7 F9PGA0SP m2 Paviment amb gespa sintètica de fibra de polipropile d'alçària com a mínim de 60 mm, col.locat sobre cinta
adhesiva per a paviments tèxtils amb adhesiu d'aplicació unilateral de poliuretà, amb lastrat de sorra de sílice

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Llarg Ample Superficie

2 Terreny de joc 102,400 62,400 6.389,760 C#*D#*E#*F#

3 Escalfament 1 41,000 12,000 492,000 C#*D#*E#*F#

4 Escalfament 2 76,530 76,530 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.958,290

Obra 01  CAMP DE FUTBOL DE LES OLIVERES
Capítol 09  PAVIMENTACIÓ
Titol 3 02  URBÀ

1 G922U010 m3 Base de sauló, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Superficie C#*D#*E#*F#

2 Formigó 2.511,410 0,200 502,282 C#*D#*E#*F#

3 Cautxú 1.005,350 0,200 201,070 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 703,352

2 G9GA0022 m3 Paviment de formigó HF-4, amb granular granític, de qualsevol gruix, incloent estesa amb estenedora, vibratge,
estriat, formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Superficie Espessor

2 Recinte 2.511,410 0,200 502,282 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 502,282

3 F9365G21 M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC, AMB ACABAT REGLEJAT.INCLOU
ELS TREBALLS NECESSARIS PER LA FORMACIÓ ESGLONAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Superficie C#*D#*E#*F#

2 Paviment cautxú 1.005,350 1.005,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.005,350

4 G9Z10001 m2 Paviment de cautxú de 50 mm d'espessor, color a escollir per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Superficie C#*D#*E#*F#

2 Paviment cautxú 1.005,350 1.005,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.005,350

5 G9650002 m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Llarg

2 Tram 1 23,710 23,710 C#*D#*E#*F#

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

4 Tram 3 95,480 95,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 122,190

Obra 01  CAMP DE FUTBOL DE LES OLIVERES
Capítol 10  MOBILIARI
Titol 3 01  ESPORTIU

1 FQS1X001 u Subministrament i col.locació de joc de 2 porteries reglamentàries per a futbol amb pals i travesser de tub
d'alumini pintat a foc de A120 amb gola interior per a l'ancoratge de la xarxa i els arcs de reforç en les escaires.
Incloses xarxes de nylon reglamentària i fonamentació.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Unitats

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FQS1X002 u Subministrament i col·locació de joc de 4 suports per a banderins de senyalització a base de tub d'al·lumini
diàm. 25, color blanc de 1,5 m, d'alçada, inclosa la col·locació d'ancoratges fixex en el terreny de joc.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Unitats

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

3 Futbol 7 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 FQS1X004 u Subministrament i col·locació de joc de 2 porteries de futbol 7 abatibles, en al·lumini inclosa la xarxa de nylon,
fonamentació i vaina d'ancoratge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Unitats

2 Futbol 7 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 FQS2U100 u Subministrament i col·locació de banqueta de 5 m de llarg per a jugadors, de dimesions 5x1,15x1,6 m.
Transparent a la part superior i lateral. Banc amb seients individuals de PVC. Inclo el sistema d'anclatge al terra
antibolc. Muntatge i transport inclosos.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01  CAMP DE FUTBOL DE LES OLIVERES
Capítol 10  MOBILIARI
Titol 3 02  URBÀ

1 FQ221031 u Paperera de fusta model RUSTIC de FDB, de 60 l de capacitat, ancorada amb dau de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Unitats

2 Papereres 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

2 FQ115F56 u Banc de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de llargària, model GOTEBORG de FDB, amb respatller
de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de passamà, ancorat amb daus de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Unitats

2 Banc 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 FQ11001 u Cadira de llistons de fusta tropical, model GOTEBORG de FDB, amb protecció fungicida insecticida i hidròfuga,
acabat incolor, amb respatller, suports i recolzabraços de fusta, col·locada amb fixacions mecàniques
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Unitats

2 Cadires 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

4 GHM11F22 u Columna de 3,6 m d'alçada, quadrada, model RÚSTICA de FDB. Base d'acer galvanitzat quadrat d'1 m d'alçada
i fuste de fusta de pi tractatada a l'autoclave.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Unitats

2 Columnes Urbanes 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

5 GHN33C81 u Llumenera asimètrica, amb difusor cubeta de vidre, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 150 W, de
preu alt, tancada, amb allotjament per a equip i acoblada al suport

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Unitats

2 Columnes Urbanes 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

Obra 01  CAMP DE FUTBOL DE LES OLIVERES
Capítol 11  JARDINERIA

1 G991U005 u Escossells de 84x84 cm de secció interior, format amb peces prefabricades de formigó de 100x20x8 cm, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Unitats

2 Arbres Plantats 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

2 FR643131 u Plantació d'arbre d'alçària 2 a 3 m en contenidor, amb camió grua, en un pendent inferior al 25 %

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Unitats

2 Arbres 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

3 FR45A510 u Subministrament Acacia o Olivera, d'alçària 2 a 3 m, en contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Unitats

2 Arbres Plantats 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 11,000

Obra 01  CAMP DE FUTBOL DE LES OLIVERES
Capítol 12  TANCAMENTS

1 EB1218AM m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 200 cm i brèndoles cada 20 cm, de 100 cm
d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Metres

2 Tram1 104,790 104,790 C#*D#*E#*F#

3 Tram2 24,490 24,490 C#*D#*E#*F#

4 Tram3 0,860 0,860 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 130,140

2 F6A359A0 m Tanca de protecció de 6 m d'alçària, de xarxa de fil niló de 3 mm de diàmetre, i pas de malla de 50 mm, amb
suports de tub d'acer galvanitzat de 80 mm de diàmetre i de 6,6 m d'alçària, col·locats cada 3,6 m sobre daus de
formigó i part proporcional de pals per a punts singulars

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Metres

2 Tanca de protecció Sud-oest 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,000

Obra 01  CAMP DE FUTBOL DE LES OLIVERES
Capítol 17  SEGURETAT I SALUT

1 PPA900SS pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  CAMP DE FUTBOL DE LES OLIVERES
Capítol 18  CONTROL DE QUALITAT

1 PPB200CQ PA Partida alçada a justificar per al Control de Qualitat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  CAMP DE FUTBOL DE LES OLIVERES
Capítol 19  GESTIÓ MEDI AMBIENTAL

1 PPB100GR PA Partida alçada a justificar per a la Gestió Medi Ambiental

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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Projecte de Remodelació Recinte Esportiu
del Camp de Futbol de les Oliveres

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 15/02/11 Pàg.: 1

EB1218AMP-1 m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 200 cm i brèndoles cada 20
cm, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

88,19 €

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB DINOU CENTIMS)

ED35U100P-2 u Pericó sorrenc prefabricat de formigó polimer, de mides 63x63x80 cm 68,74 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

ED35UA30P-3 u Pericó de pas de formigó prefabricat amb fons, de 60x60 cm i 65 cm de fondària, per a
evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat

78,60 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

ED7FQ311P-4 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN
160 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de
sorra de 15 cm de gruix

29,32 €

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

ED7FR412P-5 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN
200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de
sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

53,08 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUIT CENTIMS)

ED7FR512P-6 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN
250 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de
sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

69,88 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

EFB18655P-7 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat al fons de la rasa

13,33 €

(TRETZE EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

EFB1C655P-8 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat al fons de la rasa

29,65 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

EFB1E655P-9 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat al fons de la rasa

45,63 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

EG22TD1KP-10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

2,18 €

(DOS EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

EG312306P-11 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, bipolar de secció 2x2,5 mm2,
col.locat en tub

1,30 €

(UN EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

EGD1421EP-12 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500
mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

23,85 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

EGDZU001P-13 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i
col.locat superficialment

21,53 €

(VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 15/02/11 Pàg.: 2

EGZ1U002P-14 u Quadre de distribució i protecció general compost per:armari de polièster reforçat amb fibra
de vidre, caixes de doble aÏllament amb tapa transparent de 100 A, amb diferencials IV i II de
30 i 300 mA, magnetotèrmics IV i II, interruptoris fora del quadre amb LED, muntat i
connexionat inclòs petit material i part proporcional d'embarrat. Tot segons esquema elèctric
unifilar del corresponent projecte executiu, inclòs suport, fixació i obra civil necessaria per
ancoratge.

6.700,00 €

(SIS MIL SET-CENTS EUROS)

EJ7117P3P-15 u Dipòsit cilíndric amb tapa, de polièster fibra de vidre reforçat, de 25000 l de capacitat, amb
boca d'home, tubuladures d'omplert i aspiració, venteig, ref REMOSA CVCFP25

6.158,27 €

(SIS MIL  CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

EJM12409P-16 u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´1/2,
connectat a una bateria o a un ramal

196,42 €

(CENT NORANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

EN1294F0P-17 u Vàlvula de comporta manual amb brides de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar de pressió
nominal, de fosa

148,33 €

(CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

EN12B4F0P-18 u Vàlvula de comporta manual amb brides de diàmetre nominal 80 mm, de 16 bar de pressió
nominal, de fosa

220,80 €

(DOS-CENTS VINT EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

EN12D424P-19 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 100 mm, de 16 bar de PN, de
bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada

241,86 €

(DOS-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

EN722D33P-20 u Vàlvula de papallona de 2 vies amb brides, de diàmetre nominal 100 mm i kvs=800, de 10 bar
de PN, cos de fosa i servomotor de senyal de 3, acoblat a la vàlvula, instal.lada i connectada

655,95 €

(SIS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

EN74AC17P-21 u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 25 bar de pressió
màxima i amb un diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà i muntada
superficialment

152,71 €

(CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

EN8393E4P-22 u Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 50 mm de diàmetre nominal,
de 40 bar de PN, temperatura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu
alt i muntada en pericó de canalització soterrada

70,92 €

(SETANTA EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

ENE29300P-23 u Filtre colador de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, de fosa i muntat
embridat

99,11 €

(NORANTA-NOU EUROS AMB ONZE CENTIMS)

ENE2D300P-24 u Filtre colador de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, de fosa i muntat
embridat

214,67 €

(DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

ENH4B727P-25 u Bomba multicelular 5 etapes, cabal 45 m3/h, presió 90 mcda, acer inoxidable, 2900 rpm,
IP55, ref ITUR DPVF 45-50

4.280,37 €

(QUATRE MIL DOS-CENTS VUITANTA EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

F6A359A0P-26 m Tanca de protecció de 6 m d'alçària, de xarxa de fil niló de 3 mm de diàmetre, i pas de malla
de 50 mm, amb suports de tub d'acer galvanitzat de 80 mm de diàmetre i de 6,6 m d'alçària,
col·locats cada 3,6 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars

72,72 €

(SETANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)
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F9365G21P-27 M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA
MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE
MECÀNIC, AMB ACABAT REGLEJAT.INCLOU ELS TREBALLS NECESSARIS PER LA
FORMACIÓ ESGLONAMENT.

74,44 €

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

F9PGA0SPP-28 m2 Paviment amb gespa sintètica de fibra de polipropile d'alçària com a mínim de 60 mm,
col.locat sobre cinta adhesiva per a paviments tèxtils amb adhesiu d'aplicació unilateral de
poliuretà, amb lastrat de sorra de sílice

24,58 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

FDK2UC20P-29 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 60x60 cm i 65 cm de fondària, per a
instal·lacions de serveis, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix

92,78 €

(NORANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

FDK2UC25P-30 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 50x50 cm i 50 cm de fondària, per a
instal·lacions de serveis, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix i
reblert lateral amb terres de l'excavació

76,05 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB CINC CENTIMS)

FG22TH1KP-31 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

2,88 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

FHM1Z201P-32 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 18 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

1.430,71 €

(MIL QUATRE-CENTS TRENTA EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

FHM41902P-33 u Creueta d'acer galvanitzat, de llargària 1,8 m i acoblada amb platina 102,19 €

(CENT DOS EUROS AMB DINOU CENTIMS)

FHQ6Z401P-34 u Projector per a exteriors amb reflector de distribució extensiva, amb làmpada Halogenurs
Metàlics HIT-DE de 2000 W, de forma rectangular, tancat, inclou lámpara i connexionat
desde peu de bàcul. Muntat, ref BEGA 8589

806,69 €

(VUIT-CENTS SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

FHQ6Z801P-35 u Visera frontal antienlluernament BEGA 420. Muntada al projector. 144,08 €

(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUIT CENTIMS)

FJS1Z101P-36 u Subministrament i instal·lació de canó sectorial de rec de retorn lent TORO TG101BOX, radi:
54,4m, cabal 56,4 m3/h, presió 6,5 bars, 5 toberes de 21a 33 mm.

1.499,03 €

(MIL QUATRE-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB TRES CENTIMS)

FJSAUB08P-37 u Programador electrònic de doble programa, amb control d'aportació d'aigua, temps de
programació des de 1 min. fins a 12 h per estació, en passos d'1 min., amb 8 estacions,
possibilitat de 8 arrencades per dia i programa, transformador interior 230/26,5 v 50 hz,
bateria recargable de salvaguarda del programa, circuit d'arrencada de bomba, carcassa de
plàstic estanca i preparat per a muntatge mural exterior, totalment col.locat, incloses totes les
connexions elèctriques, tant del circuit d'alimentació del programador, com dels elements
governats per aquest

213,34 €

(DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

FQ11001P-38 u Cadira de llistons de fusta tropical, model GOTEBORG de FDB, amb protecció fungicida
insecticida i hidròfuga, acabat incolor, amb respatller, suports i recolzabraços de fusta,
col·locada amb fixacions mecàniques

192,06 €

(CENT NORANTA-DOS EUROS AMB SIS CENTIMS)
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FQ115F56P-39 u Banc de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de llargària, model GOTEBORG de
FDB, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de passamà,
ancorat amb daus de formigó

282,22 €

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

FQ221031P-40 u Paperera de fusta model RUSTIC de FDB, de 60 l de capacitat, ancorada amb dau de formigó 178,23 €

(CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

FQS1X001P-41 u Subministrament i col.locació de joc de 2 porteries reglamentàries per a futbol amb pals i
travesser de tub d'alumini pintat a foc de A120 amb gola interior per a l'ancoratge de la xarxa i
els arcs de reforç en les escaires. Incloses xarxes de nylon reglamentària i fonamentació.

2.722,33 €

(DOS MIL SET-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

FQS1X002P-42 u Subministrament i col·locació de joc de 4 suports per a banderins de senyalització a base de
tub d'al·lumini diàm. 25, color blanc de 1,5 m, d'alçada, inclosa la col·locació d'ancoratges
fixex en el terreny de joc.

390,00 €

(TRES-CENTS NORANTA EUROS)

FQS1X004P-43 u Subministrament i col·locació de joc de 2 porteries de futbol 7 abatibles, en al·lumini inclosa
la xarxa de nylon, fonamentació i vaina d'ancoratge.

2.000,00 €

(DOS MIL EUROS)

FQS2U002P-44 u Subministrament i col·locació de seients de PVC amb recolzament, de 44 cm d'ample. 15,86 €

(QUINZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

FQS2U100P-45 u Subministrament i col·locació de banqueta de 5 m de llarg per a jugadors, de dimesions
5x1,15x1,6 m. Transparent a la part superior i lateral. Banc amb seients individuals de PVC.
Inclo el sistema d'anclatge al terra antibolc. Muntatge i transport inclosos.

4.215,49 €

(QUATRE MIL DOS-CENTS QUINZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

FQZ10001P-46 u Subminsitrament, col·locació i instal·lació de construcció modular tipus LAVABO. De mides
5x7 m. Totalment equipat. Inclou l'execució de totes les connexions necesàries a la xarxa
d'enllumenat, de clavegueram i d'aigua potable. Inclou totes les OC necessàries per a la
correcta instal·lació.

3.000,00 €

(TRES MIL EUROS)

FQZ10002P-47 u Subminsitrament, col·locació i instal·lació de construcció modular tipus BAR. De mides
5x12,5 m. Totalment equipat. Inclou l'execució de totes les connexions necesàries a la xarxa
d'enllumenat, de clavegueram i d'aigua potable. Inclou totes les OC necessàries per a la
correcta instal·lació.

5.000,00 €

(CINC MIL EUROS)

FQZ10003P-48 u Subminsitrament, col·locació i instal·lació de 4 construccions modular en 2 nivells tipus
VESTUARI. De mides 5x10 m. Totalment equipat. Inclou l'execució de totes les connexions
necesàries a la xarxa d'enllumenat, de clavegueram i d'aigua potable. Inclou totes les OC
necessàries per a la correcta instal·lació.

20.000,00 €

(VINT MIL EUROS)

FQZ10004P-49 u Subminsitrament, col·locació i instal·lació de construcció modular tipus VESTUARI ÀRBITRE.
De mides 5x10 m. Totalment equipat. Inclou l'execució de totes les connexions necesàries a
la xarxa d'enllumenat, de clavegueram i d'aigua potable. Inclou totes les OC necessàries per
a la correcta instal·lació.

4.000,00 €

(QUATRE MIL EUROS)

FQZ10005P-50 u Subminsitrament, col·locació i instal·lació de construcció modular tipus CASETA. De mides
5x15 m. Totalment equipat. Inclou l'execució de totes les connexions necesàries a la xarxa
d'enllumenat, de clavegueram i d'aigua potable. Inclou totes les OC necessàries per a la
correcta instal·lació.

2.500,00 €

(DOS MIL CINC-CENTS EUROS)
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FR45A510P-51 u Subministrament Acacia o Olivera, d'alçària 2 a 3 m, en contenidor 256,68 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

FR643131P-52 u Plantació d'arbre d'alçària 2 a 3 m en contenidor, amb camió grua, en un pendent inferior al
25 %

18,71 €

(DIVUIT EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

G213035P-53 u Desmuntatge, càrrega i transport de porteria inclòs demolició de fonamentacions, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants

653,87 €

(SIS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

G214U010P-54 m3 Enderroc d'edificació, mesurat en volum aparent, inclosa la coberta, solera i massís, càrrega i
transport a l'abocador, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

8,98 €

(VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

G214U020P-55 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

46,70 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

G214U030P-56 m3 Enderroc d'estructures de maó, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

18,72 €

(DIVUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

G2190001P-57 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

15,01 €

(QUINZE EUROS AMB UN CENTIMS)

G21B001P-58 m Desmuntatge de tanca i demolició d'ancoratges clavats a terra i situats cada 2 m, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

7,87 €

(SET EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

G21B002P-59 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra i situats
cada 8 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

5,28 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

G21H0002P-60 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna
d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i
desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

60,26 €

(SEIXANTA EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

G21R0002P-61 u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

42,20 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT CENTIMS)

G221U010P-62 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

2,23 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

G2220001P-63 ml Excavació de rasa de fins 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb
mitjans mecànics per a formació de rasa per a serveis. Inclou càrrega mecànica del material
excavat.

18,43 €

(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)
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G222U102P-64 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

5,57 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

G226U020P-65 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

4,72 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

G228U010P-66 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric

4,07 €

(QUATRE EUROS AMB SET CENTIMS)

G228U200P-67 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

30,70 €

(TRENTA EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

G450U060P-68 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 93,08 €

(NORANTA-TRES EUROS AMB VUIT CENTIMS)

G4B0U020P-69 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 1,43 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

G4D0U010P-70 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist 35,16 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB SETZE CENTIMS)

G4D0U015P-71 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist 40,09 €

(QUARANTA EUROS AMB NOU CENTIMS)

G921U010P-72 m3 Base de tot-u natural, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 12,93 €

(DOTZE EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

G922U010P-73 m3 Base de sauló, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 14,61 €

(CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

G9650002P-74 m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

14,63 €

(CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

G991U005P-75 u Escossells de 84x84 cm de secció interior, format amb peces prefabricades de formigó de
100x20x8 cm, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica
a la compressió i totes les feines adients, totalment acabat

77,13 €

(SETANTA-SET EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

G9GA0022P-76 m3 Paviment de formigó HF-4, amb granular granític, de qualsevol gruix, incloent estesa amb
estenedora, vibratge, estriat, formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients

96,88 €

(NORANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

G9H1U012P-77 t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum

27,46 €

(VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)
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G9H1U512P-78 t Mescla bituminosa en calent D-12, amb granulat granític, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum

28,20 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT CENTIMS)

G9HA0010P-79 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses 245,43 €

(DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

G9J1U010P-80 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI 0,41 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

G9J1U020P-81 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1 0,26 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

G9Z10001P-82 m2 Paviment de cautxú de 50 mm d'espessor, color a escollir per la DF. 98,80 €

(NORANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

GD5H0001P-83 m Canal de formigó polímer SPORT d'ULMA, d'amplària interior 100 mm i de 100 a 130 mm
d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat nervada classe A15, segons norma
UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de
100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix

50,45 €

(CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

GG31360UP-84 m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 3x10 segons
UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs
transport a obra, grapejat sobre parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material
auxiliar i de fixació necessari

6,85 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

GG3809U2P-85 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs material auxiliar
necessari

7,01 €

(SET EUROS AMB UN CENTIMS)

GHM11F22P-86 u Columna de 3,6 m d'alçada, quadrada, model RÚSTICA de FDB. Base d'acer galvanitzat
quadrat d'1 m d'alçada i fuste de fusta de pi tractatada a l'autoclave.

248,35 €

(DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

GHN33C81P-87 u Llumenera asimètrica, amb difusor cubeta de vidre, amb làmpada de vapor de sodi a pressió
alta de 150 W, de preu alt, tancada, amb allotjament per a equip i acoblada al suport

214,43 €

(DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

GR110001P-88 m2 Esbrossada i neteja del terreny amb esbrossadora de capçal de serra, en tot tipus de terreny
(planer o talús) inclòs càrrega i transport de les restes a abocador controlat o planta de
compostatge, mesurada la superfície executada en obra

0,34 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

PPA900SSP-89 pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra 10.936,73 €

(DEU MIL NOU-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

PPB100GRP-90 PA Partida alçada a justificar per a la Gestió Medi Ambiental 12.000,00 €

(DOTZE MIL EUROS)

PPB200CQP-91 PA Partida alçada a justificar per al Control de Qualitat 15.000,00 €

(QUINZE MIL EUROS)
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P-1 EB1218AM m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 200 cm i brèndoles cada 20
cm, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

88,19 €

BB121EA0 m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 200 cm i brèndoles ca 66,77000 €

B0710180 t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) seg 0,18910 €

Altres conceptes 21,23090 €

P-2 ED35U100 u Pericó sorrenc prefabricat de formigó polimer, de mides 63x63x80 cm 68,74 €

Sense descomposició 68,74000 €

P-3 ED35UA30 u Pericó de pas de formigó prefabricat amb fons, de 60x60 cm i 65 cm de fondària, per a
evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat

78,60 €

BD35UA30 u Pericó de pas de formigó prefabricat amb fons, de 60x60 cm i 65 cm de fondària, per a 61,03000 €

Altres conceptes 17,57000 €

P-4 ED7FQ311 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN
160 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de
sorra de 15 cm de gruix

29,32 €

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 3,11744 €

BD7FQ310 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de 6,93600 €

BDW3B900 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm 5,55060 €

BDY3B900 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm 0,25000 €

Altres conceptes 13,46596 €

P-5 ED7FR412 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN
200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de
sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

53,08 €

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 13,39170 €

BDY3BA00 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm 0,44000 €

BD7FR410 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de 10,39200 €

BDW3BA00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm 9,70530 €

Altres conceptes 19,15100 €

P-6 ED7FR512 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN
250 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de
sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

69,88 €

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 14,99870 €

BD7FR510 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de 16,89792 €

BDW3BB00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=250 mm 17,52960 €

BDY3BB00 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=250 mm 0,80000 €

Altres conceptes 19,65378 €

P-7 EFB18655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat al fons de la rasa

13,33 €

BFWB1805 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre nominal exteri 2,27700 €

BFYB1805 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 0,05000 €

BFB18600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pr 1,64220 €

Altres conceptes 9,36080 €

P-8 EFB1C655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat al fons de la rasa

29,65 €
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BFYB1C05 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 0,17000 €

BFWB1C05 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal exteri 10,64100 €

BFB1C600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pr 5,27340 €

Altres conceptes 13,56560 €

P-9 EFB1E655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat al fons de la rasa

45,63 €

BFYB1E05 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 11 0,26000 €

BFWB1E05 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exte 22,93500 €

BFB1E600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de 7,46640 €

Altres conceptes 14,96860 €

P-10 EG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

2,18 €

BG22TD10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 1,12200 €

Altres conceptes 1,05800 €

P-11 EG312306 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, bipolar de secció 2x2,5 mm2,
col.locat en tub

1,30 €

BG312300 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, bipolar de secció 2x2,5 mm2 0,60180 €

Altres conceptes 0,69820 €

P-12 EGD1421E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500
mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

23,85 €

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 3,93000 €

BGD14210 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de llargària, de 7,66000 €

Altres conceptes 12,26000 €

P-13 EGDZU001 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i
col.locat superficialment

21,53 €

BGDZU001 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa e 10,01000 €

Altres conceptes 11,52000 €

P-14 EGZ1U002 u Quadre de distribució i protecció general compost per:armari de polièster reforçat amb fibra
de vidre, caixes de doble aÏllament amb tapa transparent de 100 A, amb diferencials IV i II de
30 i 300 mA, magnetotèrmics IV i II, interruptoris fora del quadre amb LED, muntat i
connexionat inclòs petit material i part proporcional d'embarrat. Tot segons esquema elèctric
unifilar del corresponent projecte executiu, inclòs suport, fixació i obra civil necessaria per
ancoratge.

6.700,00 €

Sense descomposició 6.700,00000 €

P-15 EJ7117P3 u Dipòsit cilíndric amb tapa, de polièster fibra de vidre reforçat, de 25000 l de capacitat, amb
boca d'home, tubuladures d'omplert i aspiració, venteig, ref REMOSA CVCFP25

6.158,27 €

BJ71Z101 u Dipòsit cilíndric amb tapa, de polièster fibra de vidre reforçat, de 25000 l de capacitat, 5.960,00000 €

Altres conceptes 198,27000 €

P-16 EJM12409 u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´1/2,
connectat a una bateria o a un ramal

196,42 €

BJM12409 u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 190,31000 €

Altres conceptes 6,11000 €

P-17 EN1294F0 u Vàlvula de comporta manual amb brides de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar de pressió
nominal, de fosa

148,33 €
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BN1294F0 u Vàlvula de comporta manual amb brides de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar de pre 131,49000 €

Altres conceptes 16,84000 €

P-18 EN12B4F0 u Vàlvula de comporta manual amb brides de diàmetre nominal 80 mm, de 16 bar de pressió
nominal, de fosa

220,80 €

BN12B4F0 u Vàlvula de comporta manual amb brides de diàmetre nominal 80 mm, de 16 bar de pre 189,92000 €

Altres conceptes 30,88000 €

P-19 EN12D424 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 100 mm, de 16 bar de PN, de
bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada

241,86 €

BN12D420 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar d 174,95000 €

Altres conceptes 66,91000 €

P-20 EN722D33 u Vàlvula de papallona de 2 vies amb brides, de diàmetre nominal 100 mm i kvs=800, de 10 bar
de PN, cos de fosa i servomotor de senyal de 3, acoblat a la vàlvula, instal.lada i connectada

655,95 €

BN722D33 u Vàlvula de papallona de 2 vies amb brides, de diàmetre nominal 100 mm i kvs=800, de 585,77000 €

Altres conceptes 70,18000 €

P-21 EN74AC17 u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 25 bar de pressió
màxima i amb un diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà i muntada
superficialment

152,71 €

BN74AC10 u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 25 bar de pres 138,67000 €

Altres conceptes 14,04000 €

P-22 EN8393E4 u Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 50 mm de diàmetre nominal,
de 40 bar de PN, temperatura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu
alt i muntada en pericó de canalització soterrada

70,92 €

BN8393E0 u Vàlvula de retenció de disc manual per a muntar entre brides, de 50 mm de diàmetre n 63,90000 €

Altres conceptes 7,02000 €

P-23 ENE29300 u Filtre colador de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, de fosa i muntat
embridat

99,11 €

BNE29300 u Filtre colador per a muntar embridat, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pre 75,72000 €

Altres conceptes 23,39000 €

P-24 ENE2D300 u Filtre colador de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, de fosa i muntat
embridat

214,67 €

BNE2D300 u Filtre colador per a muntar embridat, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pr 174,90000 €

Altres conceptes 39,77000 €

P-25 ENH4B727 u Bomba multicelular 5 etapes, cabal 45 m3/h, presió 90 mcda, acer inoxidable, 2900 rpm,
IP55, ref ITUR DPVF 45-50

4.280,37 €

BNH4Z101 U Bomba multicelular 5 etapes, cabal 45 m3/h, presió 90 mcda, acer inoxidable, 2900 rp 4.140,00000 €

Altres conceptes 140,37000 €

P-26 F6A359A0 m Tanca de protecció de 6 m d'alçària, de xarxa de fil niló de 3 mm de diàmetre, i pas de malla
de 50 mm, amb suports de tub d'acer galvanitzat de 80 mm de diàmetre i de 6,6 m d'alçària,
col·locats cada 3,6 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars

72,72 €

B6A3A350 m2 Xarxa de fil niló de 3 mm de diàmetre i pas de malla de 50 mm, amb corda perimetral 18,78600 €

B6AZ316A u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 80 mm i d'alçària 6,6 m 13,12500 €

B6AZA16A u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 80 5,41500 €

Altres conceptes 35,39400 €

P-27 F9365G21 M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA
MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE
MECÀNIC, AMB ACABAT REGLEJAT.INCLOU ELS TREBALLS NECESSARIS PER LA

74,44 €
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FORMACIÓ ESGLONAMENT.

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 66,15000 €

Altres conceptes 8,29000 €

P-28 F9PGA0SP m2 Paviment amb gespa sintètica de fibra de polipropile d'alçària com a mínim de 60 mm,
col.locat sobre cinta adhesiva per a paviments tèxtils amb adhesiu d'aplicació unilateral de
poliuretà, amb lastrat de sorra de sílice

24,58 €

B0314400 t Sorra de sílice, de 0 a 5 mm 0,81000 €

B0905000 kg Adhesiu de poliuretà 0,48000 €

B9RZ3000 m Cinta termoadhesiva 1,32000 €

B9PGA00P m2 Gespa sintètica de fibra de polipropile de com a mínim de 60 mm d'alçària 21,00000 €

Altres conceptes 0,97000 €

P-29 FDK2UC20 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 60x60 cm i 65 cm de fondària, per a
instal·lacions de serveis, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix

92,78 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 5,89440 €

BDK2UC20 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 60x60 cm i 65 cm de fondària, 32,69000 €

Altres conceptes 54,19560 €

P-30 FDK2UC25 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 50x50 cm i 50 cm de fondària, per a
instal·lacions de serveis, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix i
reblert lateral amb terres de l'excavació

76,05 €

BDK2UC25 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 50x50 cm i 50 cm de fondària, 22,47000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 4,51290 €

Altres conceptes 49,06710 €

P-31 FG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

2,88 €

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 1,63200 €

Altres conceptes 1,24800 €

P-32 FHM1Z201 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 18 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

1.430,71 €

BHM1Z201 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 18 m d'alçària, coron 1.280,00000 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 39,72000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 39,17320 €

Altres conceptes 71,81680 €

P-33 FHM41902 u Creueta d'acer galvanitzat, de llargària 1,8 m i acoblada amb platina 102,19 €

BHM41902 u Creueta d'acer galvanitzat, de llargària 1,8 m i per acoblar amb platina 94,43000 €

Altres conceptes 7,76000 €

P-34 FHQ6Z401 u Projector per a exteriors amb reflector de distribució extensiva, amb làmpada Halogenurs
Metàlics HIT-DE de 2000 W, de forma rectangular, tancat, inclou lámpara i connexionat
desde peu de bàcul. Muntat, ref BEGA 8589

806,69 €

BHWQ6000 u Part proporcional d'accessoris de projectors amb làmpada d'halògens metàl.lics 20,22000 €

BHQ6Z401 u Projector per a exteriors amb reflector de distribució extensiva, amb làmpada Halogen 760,00000 €

Altres conceptes 26,47000 €

P-35 FHQ6Z801 u Visera frontal antienlluernament BEGA 420. Muntada al projector. 144,08 €
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BHQ6Z801 u Visera frontal antienlluernament BEGA 420. Muntada al projector. 118,00000 €

Altres conceptes 26,08000 €

P-36 FJS1Z101 u Subministrament i instal·lació de canó sectorial de rec de retorn lent TORO TG101BOX, radi:
54,4m, cabal 56,4 m3/h, presió 6,5 bars, 5 toberes de 21a 33 mm.

1.499,03 €

BJS1Z101 u Cano sectorial de rec de retorn lent TORO TG101BOX, radi: 54,4m, cabal 56,4 m3/h, 1.485,00000 €

Altres conceptes 14,03000 €

P-37 FJSAUB08 u Programador electrònic de doble programa, amb control d'aportació d'aigua, temps de
programació des de 1 min. fins a 12 h per estació, en passos d'1 min., amb 8 estacions,
possibilitat de 8 arrencades per dia i programa, transformador interior 230/26,5 v 50 hz,
bateria recargable de salvaguarda del programa, circuit d'arrencada de bomba, carcassa de
plàstic estanca i preparat per a muntatge mural exterior, totalment col.locat, incloses totes les
connexions elèctriques, tant del circuit d'alimentació del programador, com dels elements
governats per aquest

213,34 €

BJSAU208 u Programador electrònic de doble programa, amb control d'aportacio d'aigua, amb temp 189,95000 €

Altres conceptes 23,39000 €

P-38 FQ11001 u Cadira de llistons de fusta tropical, model GOTEBORG de FDB, amb protecció fungicida
insecticida i hidròfuga, acabat incolor, amb respatller, suports i recolzabraços de fusta,
col·locada amb fixacions mecàniques

192,06 €

BQ110001 u Cadira de llistons de fusta tropical, model GOTEBORG de FDB, amb protecció fungici 168,71000 €

Altres conceptes 23,35000 €

P-39 FQ115F56 u Banc de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de llargària, model GOTEBORG de
FDB, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de passamà,
ancorat amb daus de formigó

282,22 €

BQ115FF5 u Banc de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de llargària, model GOTEBORG 210,00000 €

Altres conceptes 72,22000 €

P-40 FQ221031 u Paperera de fusta model RUSTIC de FDB, de 60 l de capacitat, ancorada amb dau de formigó 178,23 €

BQ221030 u Paperera de fusta model RUSTIC de FDB, de 60 l de capacitat, per a col·locació enca 144,71000 €

Altres conceptes 33,52000 €

P-41 FQS1X001 u Subministrament i col.locació de joc de 2 porteries reglamentàries per a futbol amb pals i
travesser de tub d'alumini pintat a foc de A120 amb gola interior per a l'ancoratge de la xarxa i
els arcs de reforç en les escaires. Incloses xarxes de nylon reglamentària i fonamentació.

2.722,33 €

BQZZX001 u Joc de 2 porteries reglamentàries per a futbol amb pals i travesser de tub d'alumini pint 2.600,00000 €

Altres conceptes 122,33000 €

P-42 FQS1X002 u Subministrament i col·locació de joc de 4 suports per a banderins de senyalització a base de
tub d'al·lumini diàm. 25, color blanc de 1,5 m, d'alçada, inclosa la col·locació d'ancoratges
fixex en el terreny de joc.

390,00 €

Sense descomposició 390,00000 €

P-43 FQS1X004 u Subministrament i col·locació de joc de 2 porteries de futbol 7 abatibles, en al·lumini inclosa
la xarxa de nylon, fonamentació i vaina d'ancoratge.

2.000,00 €

Sense descomposició 2.000,00000 €

P-44 FQS2U002 u Subministrament i col·locació de seients de PVC amb recolzament, de 44 cm d'ample. 15,86 €

Sense descomposició 15,86000 €

P-45 FQS2U100 u Subministrament i col·locació de banqueta de 5 m de llarg per a jugadors, de dimesions
5x1,15x1,6 m. Transparent a la part superior i lateral. Banc amb seients individuals de PVC.
Inclo el sistema d'anclatge al terra antibolc. Muntatge i transport inclosos.

4.215,49 €

Sense descomposició 4.215,49000 €
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P-46 FQZ10001 u Subminsitrament, col·locació i instal·lació de construcció modular tipus LAVABO. De mides
5x7 m. Totalment equipat. Inclou l'execució de totes les connexions necesàries a la xarxa
d'enllumenat, de clavegueram i d'aigua potable. Inclou totes les OC necessàries per a la
correcta instal·lació.

3.000,00 €

Sense descomposició 3.000,00000 €

P-47 FQZ10002 u Subminsitrament, col·locació i instal·lació de construcció modular tipus BAR. De mides
5x12,5 m. Totalment equipat. Inclou l'execució de totes les connexions necesàries a la xarxa
d'enllumenat, de clavegueram i d'aigua potable. Inclou totes les OC necessàries per a la
correcta instal·lació.

5.000,00 €

Sense descomposició 5.000,00000 €

P-48 FQZ10003 u Subminsitrament, col·locació i instal·lació de 4 construccions modular en 2 nivells tipus
VESTUARI. De mides 5x10 m. Totalment equipat. Inclou l'execució de totes les connexions
necesàries a la xarxa d'enllumenat, de clavegueram i d'aigua potable. Inclou totes les OC
necessàries per a la correcta instal·lació.

20.000,00 €

Sense descomposició 20.000,00000 €

P-49 FQZ10004 u Subminsitrament, col·locació i instal·lació de construcció modular tipus VESTUARI ÀRBITRE.
De mides 5x10 m. Totalment equipat. Inclou l'execució de totes les connexions necesàries a
la xarxa d'enllumenat, de clavegueram i d'aigua potable. Inclou totes les OC necessàries per
a la correcta instal·lació.

4.000,00 €

Sense descomposició 4.000,00000 €

P-50 FQZ10005 u Subminsitrament, col·locació i instal·lació de construcció modular tipus CASETA. De mides
5x15 m. Totalment equipat. Inclou l'execució de totes les connexions necesàries a la xarxa
d'enllumenat, de clavegueram i d'aigua potable. Inclou totes les OC necessàries per a la
correcta instal·lació.

2.500,00 €

Sense descomposició 2.500,00000 €

P-51 FR45A510 u Subministrament Acacia o Olivera, d'alçària 2 a 3 m, en contenidor 256,68 €

BR45A510 u Acacia o Olivera, d'alçària 2 a 3 m, en contenidor 256,68000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-52 FR643131 u Plantació d'arbre d'alçària 2 a 3 m en contenidor, amb camió grua, en un pendent inferior al
25 %

18,71 €

Altres conceptes 18,71000 €

P-53 G213035 u Desmuntatge, càrrega i transport de porteria inclòs demolició de fonamentacions, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants

653,87 €

Altres conceptes 653,87000 €

P-54 G214U010 m3 Enderroc d'edificació, mesurat en volum aparent, inclosa la coberta, solera i massís, càrrega i
transport a l'abocador, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

8,98 €

Altres conceptes 8,98000 €

P-55 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

46,70 €

Altres conceptes 46,70000 €

P-56 G214U030 m3 Enderroc d'estructures de maó, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

18,72 €

Altres conceptes 18,72000 €

P-57 G2190001 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

15,01 €

Altres conceptes 15,01000 €

P-58 G21B001 m Desmuntatge de tanca i demolició d'ancoratges clavats a terra i situats cada 2 m, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

7,87 €
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Altres conceptes 7,87000 €

P-59 G21B002 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra i situats
cada 8 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

5,28 €

Altres conceptes 5,28000 €

P-60 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna
d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i
desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

60,26 €

Altres conceptes 60,26000 €

P-61 G21R0002 u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

42,20 €

Altres conceptes 42,20000 €

P-62 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

2,23 €

Altres conceptes 2,23000 €

P-63 G2220001 ml Excavació de rasa de fins 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb
mitjans mecànics per a formació de rasa per a serveis. Inclou càrrega mecànica del material
excavat.

18,43 €

Altres conceptes 18,43000 €

P-64 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

5,57 €

Altres conceptes 5,57000 €

P-65 G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

4,72 €

B0111000 m3 Aigua 0,05800 €

B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 3,52800 €

Altres conceptes 1,13400 €

P-66 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric

4,07 €

B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia obr 0,44400 €

B0111000 m3 Aigua 0,05800 €

Altres conceptes 3,56800 €

P-67 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

30,70 €

B0111000 m3 Aigua 0,05800 €

B031U030 m3 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm 24,87600 €

Altres conceptes 5,76600 €

P-68 G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 93,08 €

B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 75,56850 €

Altres conceptes 17,51150 €

P-69 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 1,43 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,01090 €
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B0B2U002 kg Acer corrugat B 500 S en barres 0,92400 €

Altres conceptes 0,49510 €

P-70 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist 35,16 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,48000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,32000 €

B0D629AU cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 0,54090 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,13500 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,24000 €

Altres conceptes 31,44410 €

P-71 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist 40,09 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,48000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,13500 €

B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos 3,65000 €

B0D629AU cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 0,54090 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,32000 €

Altres conceptes 33,96410 €

P-72 G921U010 m3 Base de tot-u natural, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 12,93 €

B0111000 m3 Aigua 0,05800 €

B037100U m3 Tot-u natural, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 11,77200 €

Altres conceptes 1,10000 €

P-73 G922U010 m3 Base de sauló, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 14,61 €

B032U010 m3 Sauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 13,45200 €

B0111000 m3 Aigua 0,05800 €

Altres conceptes 1,10000 €

P-74 G9650002 m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

14,63 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,12000 €

B9651U02 m Peça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2 2,33100 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 2,51076 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 1,05154 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,88000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,03600 €

Altres conceptes 7,70070 €

P-75 G991U005 u Escossells de 84x84 cm de secció interior, format amb peces prefabricades de formigó de
100x20x8 cm, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica
a la compressió i totes les feines adients, totalment acabat

77,13 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,48000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,14400 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,52000 €
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B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 4,20616 €

B991U001 u Peça per a escossells de 100x20x8 cm 27,92000 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 10,04304 €

Altres conceptes 30,81680 €

P-76 G9GA0022 m3 Paviment de formigó HF-4, amb granular granític, de qualsevol gruix, incloent estesa amb
estenedora, vibratge, estriat, formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients

96,88 €

B0DZ1021 u Amortització d'encofrat per m3 de formigó en paviments rígids, fixat amb clavilles 8,60000 €

B060UU02 m3 Formigó HF-4 MPa de consistència plàstica, amb 340 kg/m3 de ciment CEM IV/B 32,5 71,51550 €

B0813U01 kg Additiu superfluidificant per a formigó 1,46200 €

Altres conceptes 15,30250 €

P-77 G9H1U012 t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum

27,46 €

B9H1U012 t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat calcàri, inclòs filler, sense incloure bet 20,65000 €

Altres conceptes 6,81000 €

P-78 G9H1U512 t Mescla bituminosa en calent D-12, amb granulat granític, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum

28,20 €

B9H1U512 t Mescla bituminosa en calent D-12, amb granulat granític, inclòs filler, sense incloure b 21,39000 €

Altres conceptes 6,81000 €

P-79 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses 245,43 €

B055U001 t Betum asfàltic tipus B-60/70 245,43000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-80 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI 0,41 €

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI 0,31200 €

Altres conceptes 0,09800 €

P-81 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1 0,26 €

B055U020 kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1 0,12000 €

Altres conceptes 0,14000 €

P-82 G9Z10001 m2 Paviment de cautxú de 50 mm d'espessor, color a escollir per la DF. 98,80 €

Sense descomposició 98,80000 €

P-83 GD5H0001 m Canal de formigó polímer SPORT d'ULMA, d'amplària interior 100 mm i de 100 a 130 mm
d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat nervada classe A15, segons norma
UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de
100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix

50,45 €

BD5H0001 m Canal de formigó polímer tipus SPORT d'ULMA, d'amplària interior 100 mm i 100 a 13 30,32400 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 4,01940 €

Altres conceptes 16,10660 €

P-84 GG31360U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 3x10 segons
UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs
transport a obra, grapejat sobre parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material
auxiliar i de fixació necessari

6,85 €

BG31360U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 3x10 se 2,42000 €

Altres conceptes 4,43000 €

P-85 GG3809U2 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs material auxiliar
necessari

7,01 €
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BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,12992 €

BG38U035 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 1,16000 €

Altres conceptes 5,72008 €

P-86 GHM11F22 u Columna de 3,6 m d'alçada, quadrada, model RÚSTICA de FDB. Base d'acer galvanitzat
quadrat d'1 m d'alçada i fuste de fusta de pi tractatada a l'autoclave.

248,35 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 14,73600 €

BHM10001 u Columna de 3,6 m d'alçada, quadrada, model RÚSTICA de FDB 163,85000 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 39,72000 €

Altres conceptes 30,04400 €

P-87 GHN33C81 u Llumenera asimètrica, amb difusor cubeta de vidre, amb làmpada de vapor de sodi a pressió
alta de 150 W, de preu alt, tancada, amb allotjament per a equip i acoblada al suport

214,43 €

BHN30001 u Llumenera asimètrica, amb difusor cubeta de vidre, amb làmpada de vapor de sodi a p 198,30000 €

Altres conceptes 16,13000 €

P-88 GR110001 m2 Esbrossada i neteja del terreny amb esbrossadora de capçal de serra, en tot tipus de terreny
(planer o talús) inclòs càrrega i transport de les restes a abocador controlat o planta de
compostatge, mesurada la superfície executada en obra

0,34 €

Altres conceptes 0,34000 €

P-89 PPA900SS pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra 10.936,73 €

Sense descomposició 10.936,73000 €

P-90 PPB100GR PA Partida alçada a justificar per a la Gestió Medi Ambiental 12.000,00 €

Sense descomposició 12.000,00000 €

P-91 PPB200CQ PA Partida alçada a justificar per al Control de Qualitat 15.000,00 €

Sense descomposició 15.000,00000 €
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Obra 01 CAMP DE FUTBOL DE LES OLIVERES

Capítol 01 TREBALLS PREVIS

1 G21R0002 u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 61)

42,20 26,000 1.097,20

2 G21B001 m Desmuntatge de tanca i demolició d'ancoratges clavats a terra i situats
cada 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 58)

7,87 278,800 2.194,16

3 G21B002 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges
clavats a terra i situats cada 8 m, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió (P - 59)

5,28 7,120 37,59

4 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova
col·locació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de qualsevol
tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i desconnexions,
inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
(P - 60)

60,26 8,000 482,08

5 G214U010 m3 Enderroc d'edificació, mesurat en volum aparent, inclosa la coberta,
solera i massís, càrrega i transport a l'abocador, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 54)

8,98 460,395 4.134,35

6 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o
armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures,
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 55)

46,70 176,501 8.242,60

7 GR110001 m2 Esbrossada i neteja del terreny amb esbrossadora de capçal de serra,
en tot tipus de terreny (planer o talús) inclòs càrrega i transport de les
restes a abocador controlat o planta de compostatge, mesurada la
superfície executada en obra (P - 88)

0,34 10.687,440 3.633,73

8 G213035 u Desmuntatge, càrrega i transport de porteria inclòs demolició de
fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants (P - 53)

653,87 2,000 1.307,74

TOTAL Capítol 01.01 21.129,45

Obra 01 CAMP DE FUTBOL DE LES OLIVERES

Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES

1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 62)

2,23 813,495 1.814,09

2 G214U030 m3 Enderroc d'estructures de maó, amb mitjans mecànics i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 56)

18,72 18,886 353,55

3 G2190001 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 57)

15,01 864,090 12.969,99

4 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 64)

5,57 87,194 485,67

5 G2220001 ml Excavació de rasa de fins 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics per a formació de rasa per a
serveis. Inclou càrrega mecànica del material excavat. (P - 63)

18,43 1.407,000 25.931,01

6 G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric (P - 65)

4,72 904,578 4.269,61

7 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P -

4,07 844,200 3.435,89

euros
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66)

8 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada,
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 67)

30,70 155,280 4.767,10

TOTAL Capítol 01.02 54.026,91

Obra 01 CAMP DE FUTBOL DE LES OLIVERES

Capítol 03 DRENATGE

1 GD5H0001 m Canal de formigó polímer SPORT d'ULMA, d'amplària interior 100 mm
i de 100 a 130 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa d'acer
galvanitzat nervada classe A15, segons norma UNE-EN 1433, fixada
amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de
100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix (P - 83)

50,45 329,600 16.628,32

2 ED7FQ311 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 160 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigidesa anular,
segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix
(P - 4)

29,32 37,800 1.108,30

3 ED7FR412 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular,
segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i
reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub (P - 5)

53,08 302,530 16.058,29

4 ED7FR512 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 250 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular,
segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i
reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub (P - 6)

69,88 9,140 638,70

5 ED35U100 u Pericó sorrenc prefabricat de formigó polimer, de mides 63x63x80 cm
(P - 2)

68,74 28,000 1.924,72

6 FDK2UC20 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 60x60 cm i 65
cm de fondària, per a instal·lacions de serveis, col·locada sobre solera
de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix (P - 29)

92,78 28,000 2.597,84

TOTAL Capítol 01.03 38.956,17

Obra 01 CAMP DE FUTBOL DE LES OLIVERES

Capítol 04 ENLLUMENAT

1 GG3809U2 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment,
inclòs material auxiliar necessari (P - 85)

7,01 430,000 3.014,30

2 GG31360U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1
0,6/1 kV 3x10 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO
GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, grapejat sobre
parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i
de fixació necessari (P - 84)

6,85 430,000 2.945,50

3 FHM1Z201 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 18 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5 (P - 32)

1.430,71 4,000 5.722,84

4 FHM41902 u Creueta d'acer galvanitzat, de llargària 1,8 m i acoblada amb platina (P
- 33)

102,19 4,000 408,76

5 FHQ6Z401 u Projector per a exteriors amb reflector de distribució extensiva, amb
làmpada Halogenurs Metàlics HIT-DE de 2000 W, de forma
rectangular, tancat, inclou lámpara i connexionat desde peu de bàcul.
Muntat, ref BEGA 8589 (P - 34)

806,69 12,000 9.680,28

6 FHQ6Z801 u Visera frontal antienlluernament BEGA 420. Muntada al projector. (P -
35)

144,08 12,000 1.728,96

euros
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7 FDK2UC25 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 50x50 cm i 50
cm de fondària, per a instal·lacions de serveis, col·locada sobre solera
de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terres
de l'excavació (P - 30)

76,05 19,000 1.444,95

8 FG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 31)

2,88 430,000 1.238,40

9 EGD1421E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix
estàndard, de 2500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada
a terra (P - 12)

23,85 4,000 95,40

10 EGDZU001 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure,
muntat en caixa estanca i col.locat superficialment (P - 13)

21,53 1,000 21,53

11 EGZ1U002 u Quadre de distribució i protecció general compost per:armari de
polièster reforçat amb fibra de vidre, caixes de doble aÏllament amb
tapa transparent de 100 A, amb diferencials IV i II de 30 i 300 mA,
magnetotèrmics IV i II, interruptoris fora del quadre amb LED, muntat i
connexionat inclòs petit material i part proporcional d'embarrat. Tot
segons esquema elèctric unifilar del corresponent projecte executiu,
inclòs suport, fixació i obra civil necessaria per ancoratge. (P - 14)

6.700,00 1,000 6.700,00

TOTAL Capítol 01.04 33.000,92

Obra 01 CAMP DE FUTBOL DE LES OLIVERES

Capítol 05 REG

Titol 3 01 ESCOMESA

1 EJM12409 u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de
diàmetre nominal 1´´1/2, connectat a una bateria o a un ramal (P - 16)

196,42 1,000 196,42

2 EN1294F0 u Vàlvula de comporta manual amb brides de diàmetre nominal 50 mm,
de 16 bar de pressió nominal, de fosa (P - 17)

148,33 2,000 296,66

3 ENE29300 u Filtre colador de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, de fosa i muntat embridat (P - 23)

99,11 1,000 99,11

4 EN8393E4 u Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 50 mm
de diàmetre nominal, de 40 bar de PN, temperatura màxima 200 °C,
cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt i muntada en pericó
de canalització soterrada (P - 22)

70,92 1,000 70,92

5 EFB18655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la
rasa (P - 7)

13,33 10,000 133,30

TOTAL Titol 3 01.05.01 796,41

Obra 01 CAMP DE FUTBOL DE LES OLIVERES

Capítol 05 REG

Titol 3 02 EQUIP

1 EJ7117P3 u Dipòsit cilíndric amb tapa, de polièster fibra de vidre reforçat, de 25000
l de capacitat, amb boca d'home, tubuladures d'omplert i aspiració,
venteig, ref REMOSA CVCFP25 (P - 15)

6.158,27 1,000 6.158,27

2 FJSAUB08 u Programador electrònic de doble programa, amb control d'aportació
d'aigua, temps de programació des de 1 min. fins a 12 h per estació,
en passos d'1 min., amb 8 estacions, possibilitat de 8 arrencades per
dia i programa, transformador interior 230/26,5 v 50 hz, bateria
recargable de salvaguarda del programa, circuit d'arrencada de
bomba, carcassa de plàstic estanca i preparat per a muntatge mural

213,34 1,000 213,34

euros
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exterior, totalment col.locat, incloses totes les connexions elèctriques,
tant del circuit d'alimentació del programador, com dels elements
governats per aquest (P - 37)

3 ENH4B727 u Bomba multicelular 5 etapes, cabal 45 m3/h, presió 90 mcda, acer
inoxidable, 2900 rpm, IP55, ref ITUR DPVF 45-50 (P - 25)

4.280,37 1,000 4.280,37

4 EN722D33 u Vàlvula de papallona de 2 vies amb brides, de diàmetre nominal 100
mm i kvs=800, de 10 bar de PN, cos de fosa i servomotor de senyal de
3, acoblat a la vàlvula, instal.lada i connectada (P - 20)

655,95 1,000 655,95

5 EFB1E655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al
fons de la rasa (P - 9)

45,63 10,000 456,30

6 EN12D424 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 100
mm, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada en pericó de
canalització soterrada (P - 19)

241,86 3,000 725,58

7 ENE2D300 u Filtre colador de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, de fosa i muntat embridat (P - 24)

214,67 1,000 214,67

TOTAL Titol 3 01.05.02 12.704,48

Obra 01 CAMP DE FUTBOL DE LES OLIVERES

Capítol 05 REG

Titol 3 03 XARXA

1 EFB1C655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la
rasa (P - 8)

29,65 359,000 10.644,35

2 EFB1E655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al
fons de la rasa (P - 9)

45,63 10,000 456,30

3 EN12B4F0 u Vàlvula de comporta manual amb brides de diàmetre nominal 80 mm,
de 16 bar de pressió nominal, de fosa (P - 18)

220,80 6,000 1.324,80

4 EN74AC17 u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 2´´1/2,
de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim regulable
entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà i muntada superficialment (P -
21)

152,71 6,000 916,26

5 FJS1Z101 u Subministrament i instal·lació de canó sectorial de rec de retorn lent
TORO TG101BOX, radi: 54,4m, cabal 56,4 m3/h, presió 6,5 bars, 5
toberes de 21a 33 mm. (P - 36)

1.499,03 6,000 8.994,18

6 EG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 10)

2,18 335,000 730,30

7 EG312306 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, bipolar de
secció 2x2,5 mm2, col.locat en tub (P - 11)

1,30 335,000 435,50

8 ED35UA30 u Pericó de pas de formigó prefabricat amb fons, de 60x60 cm i 65 cm
de fondària, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de
formigó prefabricat (P - 3)

78,60 8,000 628,80

TOTAL Titol 3 01.05.03 24.130,49

Obra 01 CAMP DE FUTBOL DE LES OLIVERES

Capítol 06 GRADERIES

euros
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1 G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 68)

93,08 118,560 11.035,56

2 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 69)

1,43 3.250,000 4.647,50

3 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 70) 35,16 185,640 6.527,10

4 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 71) 40,09 314,652 12.614,40

5 FQS2U002 u Subministrament i col·locació de seients de PVC amb recolzament, de
44 cm d'ample. (P - 44)

15,86 520,000 8.247,20

TOTAL Capítol 01.06 43.071,76

Obra 01 CAMP DE FUTBOL DE LES OLIVERES

Capítol 07 CONSTRUCCIONS MODULARS

1 FQZ10001 u Subminsitrament, col·locació i instal·lació de construcció modular tipus
LAVABO. De mides 5x7 m. Totalment equipat. Inclou l'execució de
totes les connexions necesàries a la xarxa d'enllumenat, de
clavegueram i d'aigua potable. Inclou totes les OC necessàries per a la
correcta instal·lació. (P - 46)

3.000,00 1,000 3.000,00

2 FQZ10002 u Subminsitrament, col·locació i instal·lació de construcció modular tipus
BAR. De mides 5x12,5 m. Totalment equipat. Inclou l'execució de totes
les connexions necesàries a la xarxa d'enllumenat, de clavegueram i
d'aigua potable. Inclou totes les OC necessàries per a la correcta
instal·lació. (P - 47)

5.000,00 1,000 5.000,00

3 FQZ10003 u Subminsitrament, col·locació i instal·lació de 4 construccions modular
en 2 nivells tipus VESTUARI. De mides 5x10 m. Totalment equipat.
Inclou l'execució de totes les connexions necesàries a la xarxa
d'enllumenat, de clavegueram i d'aigua potable. Inclou totes les OC
necessàries per a la correcta instal·lació. (P - 48)

20.000,00 1,000 20.000,00

4 FQZ10004 u Subminsitrament, col·locació i instal·lació de construcció modular tipus
VESTUARI ÀRBITRE. De mides 5x10 m. Totalment equipat. Inclou
l'execució de totes les connexions necesàries a la xarxa d'enllumenat,
de clavegueram i d'aigua potable. Inclou totes les OC necessàries per
a la correcta instal·lació. (P - 49)

4.000,00 1,000 4.000,00

5 FQZ10005 u Subminsitrament, col·locació i instal·lació de construcció modular tipus
CASETA. De mides 5x15 m. Totalment equipat. Inclou l'execució de
totes les connexions necesàries a la xarxa d'enllumenat, de
clavegueram i d'aigua potable. Inclou totes les OC necessàries per a la
correcta instal·lació. (P - 50)

2.500,00 1,000 2.500,00

TOTAL Capítol 01.07 34.500,00

Obra 01 CAMP DE FUTBOL DE LES OLIVERES

Capítol 09 PAVIMENTACIÓ

Titol 3 01 ESPORTIU

1 G921U010 m3 Base de tot-u natural, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric (P - 72)

12,93 1.391,658 17.994,14

2 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI (P - 80) 0,41 6.958,290 2.852,90

3 G9H1U512 t Mescla bituminosa en calent D-12, amb granulat granític, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum (P - 78)

28,20 654,079 18.445,03

4 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1 (P - 81) 0,26 6.958,290 1.809,16

euros
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5 G9H1U012 t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat calcàri, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum (P - 77)

27,46 490,559 13.470,75

6 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 79) 245,43 49,874 12.240,58

7 F9PGA0SP m2 Paviment amb gespa sintètica de fibra de polipropile d'alçària com a
mínim de 60 mm, col.locat sobre cinta adhesiva per a paviments tèxtils
amb adhesiu d'aplicació unilateral de poliuretà, amb lastrat de sorra de
sílice (P - 28)

24,58 6.958,290 171.034,77

TOTAL Titol 3 01.09.01 237.847,33

Obra 01 CAMP DE FUTBOL DE LES OLIVERES

Capítol 09 PAVIMENTACIÓ

Titol 3 02 URBÀ

1 G922U010 m3 Base de sauló, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil
teòric (P - 73)

14,61 703,352 10.275,97

2 G9GA0022 m3 Paviment de formigó HF-4, amb granular granític, de qualsevol gruix,
incloent estesa amb estenedora, vibratge, estriat, formació de junts
tallats en fresc i totes les feines adients (P - 76)

96,88 502,282 48.661,08

3 F9365G21 M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE
CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC, AMB ACABAT
REGLEJAT.INCLOU ELS TREBALLS NECESSARIS PER LA
FORMACIÓ ESGLONAMENT. (P - 27)

74,44 1.005,350 74.838,25

4 G9Z10001 m2 Paviment de cautxú de 50 mm d'espessor, color a escollir per la DF. (P
- 82)

98,80 1.005,350 99.328,58

5 G9650002 m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada (P - 74)

14,63 122,190 1.787,64

TOTAL Titol 3 01.09.02 234.891,52

Obra 01 CAMP DE FUTBOL DE LES OLIVERES

Capítol 10 MOBILIARI

Titol 3 01 ESPORTIU

1 FQS1X001 u Subministrament i col.locació de joc de 2 porteries reglamentàries per
a futbol amb pals i travesser de tub d'alumini pintat a foc de A120 amb
gola interior per a l'ancoratge de la xarxa i els arcs de reforç en les
escaires. Incloses xarxes de nylon reglamentària i fonamentació. (P -
41)

2.722,33 1,000 2.722,33

2 FQS1X002 u Subministrament i col·locació de joc de 4 suports per a banderins de
senyalització a base de tub d'al·lumini diàm. 25, color blanc de 1,5 m,
d'alçada, inclosa la col·locació d'ancoratges fixex en el terreny de joc.
(P - 42)

390,00 3,000 1.170,00

3 FQS1X004 u Subministrament i col·locació de joc de 2 porteries de futbol 7
abatibles, en al·lumini inclosa la xarxa de nylon, fonamentació i vaina
d'ancoratge. (P - 43)

2.000,00 1,000 2.000,00

4 FQS2U100 u Subministrament i col·locació de banqueta de 5 m de llarg per a
jugadors, de dimesions 5x1,15x1,6 m. Transparent a la part superior i
lateral. Banc amb seients individuals de PVC. Inclo el sistema
d'anclatge al terra antibolc. Muntatge i transport inclosos. (P - 45)

4.215,49 2,000 8.430,98

euros
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TOTAL Titol 3 01.10.01 14.323,31

Obra 01 CAMP DE FUTBOL DE LES OLIVERES

Capítol 10 MOBILIARI

Titol 3 02 URBÀ

1 FQ221031 u Paperera de fusta model RUSTIC de FDB, de 60 l de capacitat,
ancorada amb dau de formigó (P - 40)

178,23 12,000 2.138,76

2 FQ115F56 u Banc de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de llargària,
model GOTEBORG de FDB, amb respatller de fusta, cargols i
passadors d'acer cadmiat i suports de passamà, ancorat amb daus de
formigó (P - 39)

282,22 10,000 2.822,20

3 FQ11001 u Cadira de llistons de fusta tropical, model GOTEBORG de FDB, amb
protecció fungicida insecticida i hidròfuga, acabat incolor, amb
respatller, suports i recolzabraços de fusta, col·locada amb fixacions
mecàniques (P - 38)

192,06 14,000 2.688,84

4 GHM11F22 u Columna de 3,6 m d'alçada, quadrada, model RÚSTICA de FDB. Base
d'acer galvanitzat quadrat d'1 m d'alçada i fuste de fusta de pi
tractatada a l'autoclave. (P - 86)

248,35 14,000 3.476,90

5 GHN33C81 u Llumenera asimètrica, amb difusor cubeta de vidre, amb làmpada de
vapor de sodi a pressió alta de 150 W, de preu alt, tancada, amb
allotjament per a equip i acoblada al suport (P - 87)

214,43 14,000 3.002,02

TOTAL Titol 3 01.10.02 14.128,72

Obra 01 CAMP DE FUTBOL DE LES OLIVERES

Capítol 11 JARDINERIA

1 G991U005 u Escossells de 84x84 cm de secció interior, format amb peces
prefabricades de formigó de 100x20x8 cm, inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i
totes les feines adients, totalment acabat (P - 75)

77,13 11,000 848,43

2 FR643131 u Plantació d'arbre d'alçària 2 a 3 m en contenidor, amb camió grua, en
un pendent inferior al 25 % (P - 52)

18,71 11,000 205,81

3 FR45A510 u Subministrament Acacia o Olivera, d'alçària 2 a 3 m, en contenidor (P -
51)

256,68 11,000 2.823,48

TOTAL Capítol 01.11 3.877,72

Obra 01 CAMP DE FUTBOL DE LES OLIVERES

Capítol 12 TANCAMENTS

1 EB1218AM m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 200
cm i brèndoles cada 20 cm, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament
a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella (P - 1)

88,19 130,140 11.477,05

2 F6A359A0 m Tanca de protecció de 6 m d'alçària, de xarxa de fil niló de 3 mm de
diàmetre, i pas de malla de 50 mm, amb suports de tub d'acer
galvanitzat de 80 mm de diàmetre i de 6,6 m d'alçària, col·locats cada
3,6 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts
singulars (P - 26)

72,72 65,000 4.726,80

euros
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TOTAL Capítol 01.12 16.203,85

Obra 01 CAMP DE FUTBOL DE LES OLIVERES

Capítol 17 SEGURETAT I SALUT

1 PPA900SS pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra (P
- 89)

10.936,73 1,000 10.936,73

TOTAL Capítol 01.17 10.936,73

Obra 01 CAMP DE FUTBOL DE LES OLIVERES

Capítol 18 CONTROL DE QUALITAT

1 PPB200CQ PA Partida alçada a justificar per al Control de Qualitat (P - 91) 15.000,00 1,000 15.000,00

TOTAL Capítol 01.18 15.000,00

Obra 01 CAMP DE FUTBOL DE LES OLIVERES

Capítol 19 GESTIÓ MEDI AMBIENTAL

1 PPB100GR PA Partida alçada a justificar per a la Gestió Medi Ambiental (P - 90) 12.000,00 1,000 12.000,00

TOTAL Capítol 01.19 12.000,00

euros
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RESUM DE PRESSUPOSTRESUM DE PRESSUPOSTRESUM DE PRESSUPOSTRESUM DE PRESSUPOST Data: 15/02/11 Pàg.: 1

NIVELL 3: Titol 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.05.01  ESCOMESA 796,41

Titol 3 01.05.02  EQUIP 12.704,48

Titol 3 01.05.03  XARXA 24.130,49

Capítol 01.05  REG 37.631,38

Titol 3 01.09.01  ESPORTIU 237.847,33

Titol 3 01.09.02  URBÀ 234.891,52

Capítol 01.09  PAVIMENTACIÓ 472.738,85

Titol 3 01.10.01  ESPORTIU 14.323,31

Titol 3 01.10.02  URBÀ 14.128,72

Capítol 01.10  MOBILIARI 28.452,03

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
538.822,26

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  TREBALLS PREVIS 21.129,45

Capítol 01.02  MOVIMENT DE TERRES 54.026,91

Capítol 01.03  DRENATGE 38.956,17

Capítol 01.04  ENLLUMENAT 33.000,92

Capítol 01.05  REG 37.631,38

Capítol 01.06  GRADERIES 43.071,76

Capítol 01.07  CONSTRUCCIONS MODULARS 34.500,00

Capítol 01.09  PAVIMENTACIÓ 472.738,85

Capítol 01.10  MOBILIARI 28.452,03

Capítol 01.11  JARDINERIA 3.877,72

Capítol 01.12  TANCAMENTS 16.203,85

Capítol 01.17  SEGURETAT I SALUT 10.936,73

Capítol 01.18  CONTROL DE QUALITAT 15.000,00

Capítol 01.19  GESTIÓ MEDI AMBIENTAL 12.000,00

Obra 01  CAMP DE FUTBOL DE LES OLIVERES 821.525,77

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
821.525,77

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01  CAMP DE FUTBOL DE LES OLIVERES 821.525,77

821.525,77

euros



Projecte de Remodelació Recinte Esportiu
del Camp de Futbol de les Oliveres

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 821.525,77

13,00 % Despeses Generals SOBRE 821.525,77.............................................................. 106.798,35

6,00 % Benefici Industrial SOBRE 821.525,77................................................................... 49.291,55

Subtotal 977.615,67

18,00 % IVA SOBRE 977.615,67........................................................................................ 175.970,82

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 1.153.586,49

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( UN MILIÓ  CENT CINQUANTA-TRES MIL CINC-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU
CENTIMS )

          L´autor del projecte:

         Javier Talavera Murillo


